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ΔΙΑΓΧΓΗ
ΓΔΝΙΚΉ ΔΙΑΓΧΓΉ
ηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία θαινχκαζηε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ
κάξθεηηλγθ αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν
κάξθεηηλγθ είλαη νπζηαζηηθά , κία δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα εμήο:
ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο , ηηκνιφγεζε, πξνβνιή θαη δηαλνκή πξντφλησλ. Πνηνο είλαη ν απψηεξνο
ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ; Φπζηθά , είλαη ηα έζνδα ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ψζηε λα
βειηηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ
δηαζέηνπλ.
Βέβαηα έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξήζεθε ζηα δηεζλή δξψκελα, είλαη πσο ε έιιεηςε
αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ε πξνζήισζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ κάξθεηηλγθ,
άξρηζαλ λα ράλνπλ έδαθνο απφ ηε παγθφζκηα νηθνλνκία. Γη' απηφ ην ιφγν είλαη θαηαλνεηφ πσο ε
ρξεζηκνπνίεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε εθεχξεζε θαηλνηνκηψλ είλαη έλα απφ ηα
ρξήζηκα εξγαιεία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί ζηε
παγθφζκηα αγνξά.
Δπνκέλσο, ζθνπφο θαη ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζνπκε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν
ηελ έλλνηα ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ. Δλ ζπλερεία, ε παξνχζα πηπρηαθή έρεη σο ζηφρν:
* Να αλαιχζεη ζε επξχηεξν επίπεδν ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ
* Να αλαδείμεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ
* Να απνηππψζεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ θαη ην κείγκα κάξθεηηλγθ
* Να ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο.
* Να απνδείμεη πσο ε θαηλνηνκία θαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ζα απνηειέζεη
παξάγνληα επηηπρίαο γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε.
Δλ θαηαθιείδη, ε πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ελλέα θεθάιαηα ζηα νπνία αξρηθά
εμηζηνξείηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ αιιά
θαη ε κεζνδηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ.
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Ζ εηζαγσγή, πεξηέρεη ηε :
* Γεληθή Δηζαγσγή
* Πεξίιεςε
* Abstract
* Δπραξηζηίεο
ην πξψην θεθάιαην, νξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ εκπεξηθιείνληαο ηηο
ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηηο
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε βάζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ .Δπίζεο
επηζεκαίλνληαη ηα θπξηφηεξα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη ζην κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθψλ
πξντφλησλ.
ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχνπκε ηελ νξγάλσζε ησλ μελνδνρείσλ, ησλ ηκεκάησλ πνπ
πεξηέρεη ην θάζε μελνδνρείν θαζψο θαη ηε δηνίθεζε απηψλ.
ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχνληαη νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο ,νη 4 βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
κάξθεηηλγθ ζην μελνδνρείν θαζψο θαη ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ. Δλ ζπλερεία, ζην θεθάιαην
απηφ εμεγνχκε πσο ιεηηνπξγεί ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή.
ην ηέηαξην θεθάιαην, ηνλίδνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο ησλ
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ θαη πεξηιακβάλνληαο ηηο
ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο πνπ ην απνηεινχλ. Δπίζεο, θάλνπκε αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο
επηηπρίαο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο. Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ακειεηέν πσο κία επηρείξεζε
είλαη ππνρξεσκέλε λα θάλεη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αλάιπζε ψζηε λα γλσξίδεη ηα δπλαηά θαη
αδχλαηα ζεκεία ηεο ψζηε λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξεη. Παξάιιεια εμεγνχκε ηελ εζσηεξηθή αλάιπζε SWOT θαη ηελ εμσηεξηθή
αλάιπζε PEST. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνπκε ηε μελνδνρεηαθή αγνξά θαη πσο ηκεκαηνπνηείηαη
φπνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θέξδνπο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη λα κειεηά ηελ
αγνξά πνπ βξίζθεηαη φπσο επίζεο θαη ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ησλ θαηαλαισηψλ.
.
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ην πέκπην θεθάιαην, ηνλίδνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ αιιά θαη ηηο
ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ απνηεινχληαη απφ πςειέο θαη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο.
ην έθην θεθάιαην, αλαιχνπκε ην κείγκα μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ, ην ζρεδηαζκφ
κάξθεηηλγθ θαη ηηο ηερληθέο κάξθεηηλγθ. Οξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο θαη
πσο γίλεηαη ε ηηκνιφγεζε, ε πξνψζεζε θαη ε δηαλνκή ηνπ.
ην έβδνκν θεθάιαην, δείρλνπκε πσο ε μελνδνρεηαθή δηαθήκηζε ζπκβάιιεη ζην κάξθεηηλγθ
ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα κέζα πξνβνιήο ηνπ.
ην φγδνν θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο
θαζψο θαη ηελ Διιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Δπίζεο, ηνλίδνπκε ηε ζπκβνιή ηνπ κάξθεηηλγθ
ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ.
ην έλαην θεθάιαην, αλαθέξνπκε ηηο κειινληηθέο επηδηψμεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κέηξα
βειηηψζεηο ηνπ ειιεληθνχ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο. Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη ε ιέμε
θαηλνηνκία ε νπνία είλαη ην θιεηδί αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ.

ΠΔΡΊΛΗΦΗ
ηε ζεκεξηλή επνρή, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο
θαηλνηφκεο κεζφδνπο ζην μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ νη νπνίεο είλαη θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ,
αιιά ιεηηνπξγνχλ θαη σο θίλεηξν πξνζέιθπζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Έηζη ινηπφλ, ζεσξείηαη
επηηαθηηθή αλάγθε, ε Διιάδα ε νπνία ζαλ ρψξα δηαζέηεη „ηνπξηζηηθφ‟ θαη θπζηθφ πινχην λα
αλαπηχμεη ηερληθέο κάξθεηηλγθ νη νπνίεο ζα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ζα πξνζειθχζνπλ ηνλ ηνπξίζηα.
Σέινο, ε Διιάδα πξέπεη λα πξνβάιιεη ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ εθφζνλ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια
ηνπία θαη ρψξνπο ζηεξίδνληαο έηζη νηθνλνκηθά ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ
Διιάδα.
ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη λα κειεηήζεη θαη λα ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα
θαηλνηφκσλ ηερληθψλ κάξθεηηλγθ αιιά θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ζηνλ
ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη θπξίσο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο. Δλ ζπλερεία, ζηε
πηπρηαθή αλαπηχζζνληαη ζέκαηα ηα νπνία εκβαζχλνπλ θαη γίλνληαη θαηαλνεηά φζνλ αθνξά ην
μελνδνρεηαθφ θιάδν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
επηρεηξήζεηο.
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Γηα ηε κειέηε ηεο πηπρηαθήο, αμηνπνηήζακε ζεσξεηηθφ πιηθφ απφ ζχγρξνλε ειιεληθή θαη
μέλε βηβιηνγξαθία, αιιά θαη απφ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ
θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ ζηνλ επξχηεξν
μελνδνρεηαθφ θιάδν.
Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πηπρηαθήο είλαη ηα εμήο:
1. ε Διιάδα ζεσξείηαη έλαο απ‟ηνπο πην ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα
αιιά θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο. Παξ‟φια απηά νη ηνπξηζηηθέο θαη
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα κεζνδηθφ ζρέδην ηνπξηζηηθνχ
κάξθεηηλγθ έρνληαο σο θαηεπζπληήξηα γξακκή ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη ζηξαηεγηθέο.
2. πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη λα
ζέηνπλ δηαθεκηζηηθνχο ζηφρνπο απφ δηάθνξα κέζα πξνβνιήο φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ
δηαδηθηχνπ ιφγσ νηη είλαη ην πην θνηλφ δηαδεδνκέλν κέζν ζηε ζεκεξηλή επνρή
απνθέξνληαο ηνπο έλα επηηπρεκέλν θαη θεξδνθφξν απνηέιεζκα.
3. ηέινο, ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ζεσξείηαη αλαγθαηφηεηα απ‟ηε δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε
ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή αλάιπζε ( δπλαηά θαη
αδχλακα ζεκεία) θαη ζηελ εμσηεξηθή αλάιπζε (επθαηξίεο θαη απεηιέο). Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ δηφηη ζα απνθνκίζνπλ αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε
ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ζα εμειίμνπλ αλαγσληζηηθέο κεζφδνπο
δεκηνπξγψληαο έηζη κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή.

ABSTRACT

Nowadays, hotel businesses worldwide are developing new advanced methods in hotel
marketing which are environmentally friendly. However, they operate as a shill motive to attract
tourism and so it is considered a requirement in Greece, a country that features „tourist‟ and
natural wealth, to develop marketing techniques that will satisfy and attract tourism.
Greece must promote the alternative tourism, for example religious, cultural and congress
tourism as long as the country has appropriate landscapes at its disposal to support the Greek
hotel industry financially.
The essential purpose of this thesis is to study and point out the importance of the
advanced marketing techniques as well as the strategic planning and analysis in Greek tourism,
especially the Greek hotel sector. Furthermore, this thesis mentions matters that need to be
9
Σν μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ

examined deeply and to be understood in reference to the hotel industry in Greece, and the hotel
marketing that businesses use.
For this research, we utilize theoretical material from modern Greek and foreign
bibliography as well as other diplomatic thesis to analyze the necessity of hotel marketing in a
hotel industry,
The main conclusions of this thesis are:
1. Greece is one of the most attractive tourist destinations in general, but also as an
alternative tourist attraction worldwide.In spite of this, tourism and hotel businesses must
develop new methodical marketing plans, having in mind specific stages and strategies.
2. A significant factor for the tourism and hotel industry is to put advertising goals in place
which are being promoted from several different types of media such as the internet
which is the most common mean of communication these days bringing profit to
businesses.
3. We refer to the hotel sector, and the main role of the correct management of hotel
businesses and how correct management is necessary to give emphasis to the internal
analysis (strengths and weaknesses) and to external analysis (opportunities and threats). It
is important because businesses will obtain a considerable amount of information as a
result of the improvement, and evolution of the strategic sustainability and moreover to
develop adversarial methods in order to have a competitive advantage in the area in
which every hotel business is established.
ΔΤΥΑΡΙΣΊΔ
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο κε ζέκα „Σν μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ
παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ‟, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ
επηβιέπσλ θαζεγεηή καο θ. Αξηζηείδε Παπαγξεγνξίνπ, πνπ κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπ
θαηάθεξε λα καο θαζνδεγήζεη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο πηπρηαθήο. Δπίζεο, ζα
ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο γνλείο καο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε θαη ζηήξημή ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο.
Αζήλα 2016
Αζελά Γαιάλε
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ΚεθΪλαιο 1ο : ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
1.1 ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚ ΠΔΡΙΔΥΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΌ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΜ ΣΟΤ


Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη νπζηαζηηθά ε κεηαθίλεζε ή ε δηακνλή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
αηφκσλ, ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο ζην πξννξηζκφ πνπ έρνπλ επηιέμεη ψζηε λα
θαιχςνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο.



Όπνηα κνξθή ηνπξηζκνχ θαη αλ επηιέμεη ν ηνπξίζηαο απνηειείηαη απφ 2 βαζηθά ζηνηρεία:

a) Σν ηαμίδη θαη ην ηφπν πνπ έρεη επηιέμεη
b) Σε δηακνλή ηνπ ζην ηφπν πνπ επέιεμε


Σν ηαμίδη θαη ν πξννξηζκφο ηνπ πξέπεη λα είλαη εθηφο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ ηνπξίζηα



Ζ δηακνλή θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπξίζηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία βξαρπρξφληα πεξίνδν
δειαδή ε δηακνλή ηνπο ζην πξννξηζκφ πνπ έρνπλ επηιέμεη ζα δηαξθέζεη ιίγεο κέξεο ή
βδνκάδεο.



Οη ιφγνη γηα ηνλ νπνίνπο νη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνηθίινπλ
αλαιφγσο κε ηα θξηηήξηα ηνπο θαη έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 1

Έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο κφλν εάλ
ζπκπεξηιεθζνχλ νη νκάδεο νη νπνίεο ΄΄εκπιέθνληαη΄΄ ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, δηφηη
ζεσξνχληαη ην δσληαλφ παξάδεηγκα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ηνπξηζηηθφ θχθισκα.
Έηζη ινηπφλ, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δηαηππσζεί ηέζζεξηο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ην ηνπξηζκφ θαη
είλαη νη εμήο 2:
Ο ηνπξίζηαο : ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ηνπξίζηα φζνλ αθνξά ηηο δηαθνπέο ηνπ είλαη λα
αλαδσνγνλεζεί ςπρηθά, ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ηθαλνπνηψληαο ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπ επηζπκίεο.
Ζ ππφζηαζε θαη ε ηδενινγία ηνπ θαζελφο αλζξψπνπ ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην

1 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
2 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
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ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ ζα επηιέμεη γηα λα δηακείλεη έρνληαο ηελ επρέξεηα λα εθπιεξψζεη ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο.
Ζ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε : ε ινγηθή θαη ν ζθνπφο κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, φπσο θαη θάζε
επηρείξεζεο, είλαη ην κέγηζην θέξδνο πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ
ηνπξηζηψλ. Έηζη ινηπφλ, ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία έξεπλα
ζηε „ηνπξηζηηθή‟ αγνξά ψζηε νξγαλσζεί θαη παξάιιεια λα εθνδηαζηεί κε ηα θαηάιιεια
πξντφληα ή ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ζε κέγηζην βαζκφ ηνλ ηνπξίζηα.
Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο : ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο απνηειεί ην ππιψλα θαη ηελ αξρή
δεκηνπξγίαο ελφο επήκεξνπ θαη θεξδνθφξνπ ηνκέα.Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζε
θαη απαζρφιεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε ηε πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
θαη γεληθφηεξα ηελ χπαξμε ελφο θπθιψκαηνο φπνπ ζα ππάξρεη ξνή εζφδσλ. Βέβαηα, δελ κπνξεί
λα απνβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο θαη ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ
ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπνπ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ
ζεσξείηαη ην πεξηβάιινλ.
Ζ δηνίθεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ : απνβιέπεη νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο
ηνπηθήο αλάπηπμεο ρσξίο φκσο λα παξαβιέπεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζεσξνχληαη άκεζε ή έκκεζε απεηιή γηα ηνλ εθάζηνηε ηνπξηζηηθφ
πξννξηζκφ.
Δπνκέλσο ν ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ πνιιέο, ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πξντφλησλ θαη
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηα νπνία ζέινπλ λα
γεπηνχλ ηε ηνπξηζηηθή θνπιηνχξα ηνπ πξννξηζκνχ πνπ ζα επηιέμνπλ. Με άιια ιφγηα ν
ηνπξηζκφο είλαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα αγαζά, νη ππεξεζίεο θαη φια ηα κέζα εθείλα
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ αηφκσλ.
Δλ ζπλερεία, ν ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ δπν ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ην
θαηαλαισηηθφ θαη ην δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ην παξαγσγηθφ. Σν πξψην ζηνηρείν εθθξάδεη
νπζηαζηηθά ηα κεηαθνξηθά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο πνπ αθνξά ην
θαηαλαισηηθφ κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ. Καη ην δεχηεξν ζηνηρείν εθθξάδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε πειάηε – ηνπξίζηα γηα ηε κέγηζηε εμππεξέηεζή ηνπο θαη αθνξά ην
παξαγσγηθφ κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ. Βέβαηα, ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε πιηθά –
άυια θαη πνηνηηθά - πνζνηηθά. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηε
ηνπξηζηηθή δήηεζε φζν θαη γηα ηε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά.
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1.2 ΙΣΟΡΙΚΉ ΔΞΈΛΙΞΗ ΣΟΤ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΙ ΣΆΔΙ ΣΟΤ
ην ηέινο ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αξθεηνί βηνκήραλνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη αξθεηά
πξντφληα ηνπο είραλ αξρίζεη λα παξακέλνπλ ζηηο απνζήθεο θαη ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ.
Δπηπιένλ, αλαθάιπςαλ φηη ηα πξντφληα πνπ παξήγαγαλ, δελ πσινχληαλ ηφζν γξήγνξα. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 – 1932, νη δπζθνιίεο απηέο απμήζεθαλ
θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο,αιιά δελ
ηηο πξαγκαηνπνίεζαλ. Έηζη, νη έκπνξνη θαηάιαβαλ φηη έπξεπε λα αξρίζνπλ λα πξνσζνχλ ζηηο
αγνξέο, ηα εκπνξεχκαηα πνπ είραλ ζηηο απνζήθεο ηνπο ψζηε λα επελδχζνπλ εθεί θαη φρη ζηελ
παξαγσγή φπσο έπξαηηαλ ζην παξειζφλ. Οη βηνκήραλνη γηα λα πξνσζήζνπλ ηα εκπνξεχκαηά
ηνπο απφ ηηο απνζήθεο ζηηο αγνξέο ζηξάθεθαλ ζηελ δηαθήκηζε θαη ζηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο.
Σελ επνρή εθείλε δηαπίζησζαλ, φηη ε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο θαη‟απηφλ ην ηξφπν απνηεινχζε
δξαζηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο πψιεζεο ηνπο.
Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαπνιεκηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ παγθνζκίσο, είλαη
φηη ππήξρε κεγάιε άλνδνο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ
αθφκα θαη ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ είραλ εθεχξεη ην ηξφπν εθείλν ψζηε λα εμαιείςνπλ
ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε πνπ ηηο θπξηαξρνχζε, φπσο νη ΖΠΑ,ε Οκνζπνλδηαθή Γεξκαλία,
ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γαιιία, ε νπεδία θ.α . Απηφ βέβαηα κε ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκνληθψλ
εμειίμεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, πνπ δηαδξακαηίδνληαλ κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, βνήζεζε δξαζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηφζν
πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, κε ζπλέπεηα λα ππάξμεη πιήξεο θνξεζκφο ησλ εθάζηνηε αγνξψλ.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα επέιζνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά ζε
εθείλνπο πνπ αζρνινχληαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, φπνπ παξάγνληαλ πνιιά πξντφληα,
ηνπξηζηηθά θαη κε, ηα νπνία δηαθηλνχληαλ ζηελ αγνξά.
Καηά ηε πεξίνδν θπξηαξρίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ
πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ δεκηνπξγήζεθε ηφηε κία θαηαλαισηηθή θνηλσλία φπσο θαη
ηελ νλφκαζαλ. Έηζη ινηπφλ, ε ζέιεζε ηνπο λα πξνσζνχλ θαη θαηά έλα ηξφπν λα πηνζεηνχλ απφ
ηε θνηλσλία ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχζαλ δηθή ηνπο παξαγσγή ζηε
παγθφζκηα αγνξά, είραλ σο ζθνπφ λα ππάξμεη εχθνιε πξφζβαζε θαη δηείζδπζε ζηηο αγνξέο
ρσξίο λα επσθεινχληαη.Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ αληαγσληζκνχ ήηαλ φηη ζηακάηεζαλ νη
θαηαλαισηέο λα ζηξέθνληαη ζην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ. Δθηφο απφ απηφ, ζηηο
13
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αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ή θαηαλαισηέο πνπ είραλ πξφζβαζε ζηα βαζηθά
αγαζά γηα κηα θαιχηεξε επηβίσζε θαζψο θαη ζε θάπνηα αγαζά πνιπηέιεηαο. πλέπεηα φισλ
απηψλ ήηαλ πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ είραλ αξρίζεη λα δεηάλε πην
εμεδεηεκέλεο ππεξεζίεο ή πξντφληα, παξφιν πνπ ππήξραλ θαη αξθεηνί πνπ δελ κπνξνχζαλ λα
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απηέο ηηο εμεδεηεκέλεο ππεξεζίεο ή πξντφληα ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο
ηνπο.
Έλαο νξζφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ επηρείξεζε είλαη λα αλαδείμεη ηελ
εκπνξηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηηο αγνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ ππήξρε
πνιχο αληαγσληζκφο ζε καθξνρξφληα πεξίνδν. Δπνκέλσο, θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζεί ζπζηεκαηηθά ζηε ςπρνινγία ησλ ησξηλψλ αιιά θαη κειινληηθψλ θαηαλαισηψλ
φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηίζνληαη ζηελ επξχηεξε αγνξά.
Δλ θαηαθιείδη, ην κάξθεηηλγθ ζεσξείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλαπφζπαζην θνκκάηη ,κε ζθνπφ
λα εμαζθαιηζηεί φρη κφλν ε νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα αιιά θαη ε αλάδεημε ηνπ εκπνξίνπ
ηνπο ζηηο πην αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηαπίζησζαλ φηη ε πην ζεκαληηθή
δπζθνιία γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά φρη απξνζπέιαζηε,είλαη πσο βξίζθνληαλ αληηκέησπεο κε ηελ
έιιεηςε αγνξψλ φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ή
θαηαλαισηέο κέζσ απηψλ ησλ αγνξψλ, θαη φρη ζηελ έιιεηςε ησλ πξντφλησλ ηνπο.

3

1.3 Η ΔΦΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜ
Με ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ, εάλ ε εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία ηνπ θάζε θξάηνπο
αλαπηχζζαλε ηδέεο θαη ηξφπνπο ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην αθαζάξηζην πξντφλ ηεο ρψξαο ζα
είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζξνή πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησλ ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αγνξά.
Έηζη ινηπφλ ε θηλεηηθφηεηα θαη ε ζπλερή ξνή ρξεκάησλ απνηέιεζαλ ην ππφβαζξν ψζηε λα
κεγηζηνπνηεζνχλ ηα θέξδε πνπ εηζέξρνληαλ θαη ζην ηνπξηζηηθφ ηνκέα κε απνηέιεζκα ε δήηεζε
ησλ πξντφλησλ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα.
Γη‟απηφ ην ιφγν, ζεσξείηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε θάζε ηνπξηζηηθή θαη μελνδνρεηαθή
επηρείξεζε λα αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε κέγηζην
βαζκφ. Οπζηαζηηθά, ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί ην „ππιψλα‟ ηδεψλ ηεο επηρείξεζεο. Πην
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ζπγθεθξηκέλα, ε επηρεηξήζε ιεηηνπξγεί θαη δξά ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά έρνληαο σο νδεγφ ηε
ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη. Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσξίδεη κε ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά πνην
είλαη ην είδνο πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο, πνηα είλαη ε πξνζθεξφκελε
πνζφηεηα πνπ ζα επηθέξεη ην θνξεζκφ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηέινο πνην είλαη εθείλν ην λέν
πξντφλ ή ππεξεζία ην νπνίν ζα ηνπο εμάςεη ην ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.
Χζηφζν, κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε γηα λα αλαπηχμεη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα
εθαξκφζεη, επηβάιιεηαη ζηελ αξρή λα επηιέμεη ηε ηνπξηζηηθή αγνξά πάλσ ζηελ νπνία ζα
δξαζηεξηνπνηεζεί.
Μεηέπεηηα, ην αθφινπζν βήκα είλαη λα δηεμάγεη ηε ιεγφκελε „ηνπξηζηηθή έξεπλα αγνξάο‟
απφ ηελ νπνία ζα εηζπξάμεη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα ηελ θαζνδεγήζνπλ ψζηε λα
εθαξκφζεη ην δηθφ ηεο ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ. Οπζηαζηηθά, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο
ζα θαλεξψζνπλ ζηελ επηρείξεζε πην είλαη ην θαηαλαισηηθφ είδνο ζην νπνίν ζα απεπζπλζεί θαη
παξάιιεια πνηα είλαη ηα θίλεηξα ησλ πειαηψλ γηα λα αλαπηχμνπλ εθείλνη ηε θαηαλαισηηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά. Δλ νιίγνηο, ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζα θαηαλνήζεη πνηνη είλαη νη
παξάγνληεο εθείλνη νη νπνηνη επεξεάδνπλ ηνλ πειάηε λα επελδχζεη ζε έλα πξντφλ ή ππεξεζία,
πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη ηέινο ηε πνηφηεηα πνπ αλαδεηνχλ νη θαηαλαισηέο.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε φηαλ θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην
ζηάδην ζην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπλδηάζεη αξκνληθά ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ
δειαδή: πξντφληνο, δηαλνκήο, πξνβνιήο θαη ηηκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο, απνηειεί ζήκα
θαηαηεζέλ πσο ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη αγνξαζηηθή
δχλακε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο.

4

1.4 ΟΙ ΠΡΟΩΠΟΘΈΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΙΚΉ ΑΝΆΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΌ
ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ

Σν ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ είλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία έρεη σο πξσηαξρηθφ ξφιν ην θέξδνο ην
νπνίν ζα απνθνκίζεη απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηε ηνπξηζηηθή
αγνξά. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θάζε κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη κία
ζπζηεκαηηθή κέζνδν ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα ηφζν κε ηα πνζνηηθά φζν θαη κε ηα
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πνηνηηθά θξηηεξία ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Έηζη ινηπφλ, έρνπλ ηεζεί ηέζζεξηο βαζηθέο εξσηήζεηο
φπνπ κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απαληήζεη:
1. Πνηέο είλαη νη αλάγθεο ηηο ηνπξηζηηθήο αγνξάο σο πξνο ηα πξντφληα – ππεξεζίεο;
2. Γηα πνηφ ιφγν ε ηνπξηζηηθή αγνξά έρεη αλάγθε απηά ηα πξντφληα – ππεξεζίεο;
3. Πνηφο είλαη ν ελδηαθεξφκελνο πειάηεο πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα
– ππεξεζίεο;
4. Με πνηφλ ηξφπν ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα – ππεξεζίεο αγνξάδνληαη;
Ζ χπαξμε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ αιιά θαη ε απάληεζε απηψλ απνηειεί „εξγαιείν‟ γηα ηε
ηνπξηζηηθή επηρείξεζε κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψζεη κία άπνςε φζνλ αθνξά ηα ηνπξηζηηθά
πξντφληα, ηε δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηε ηνπξηζηηθή αγνξά απφ ηνπο πειάηεο – αγνξαζηέο. Αθφκε
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ επεξεάδεη ηνπο αγνξαζηέο ηνπξηζηηθψλ
πξντφλησλ αιιά θαη ε θαηάθηεζε απηψλ έηζη ψζηε λα έξζνπλ ζε θνξεζκφ νη ηνπξηζηηθέο ηνπο
επηζπκίεο.

5

Σέινο, ζεκαληηθφ επίζεο είλαη ε επηρείξεζε λα εμεηάδεη ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ηνπξηζηηθά
πξντφληα ζα θαηαθηεζνχλ απφ ηνπο αγνξαζηέο – πειάηεο. Παξ‟φια απηά, νη ηέζζεξηο εξσηήζεηο
ζεσξνχληαη βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε θαηαλφεζε ηνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κάξθεηηλγθ κηαο
ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ψζηε λα δηεμαρζεί ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα ζε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη αγνξά ψζηε λα απνηξαπνχλ δπζθνιίεο γηα ηε παξαγσγή – δηάζεζε
ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο αιιά θαη ε θαηαλάισζή ηνπο.

1.5 ΣΑ ΚΤΡΙΣΔΡΑ ΣΆΓΙΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΌΝΣΑΙ ΣΟ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΝ ΠΡΟΨΝΣΧΝ
ε γεληθφ πιαίζην, φιεο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο απφ ην κέγεζφο ηεο, απφ
ηνλ ηχπν θαη ην ρψξν εγθαηάζηαζήο ηεο αζρνινχληαη δηεμνδηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ ηνπο. Βέβαηα, πνιχ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη
πσο έλαο tour operator είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα δξνκνινγήζεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο –
ππεξεζίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ψζηε λα ην δηαθεκίζεη θαη λα ην δηαλείκεη ζηελ επξχηεξε
ηνπξηζηηθή αγνξά. Δίλαη θαηαλνεηφ,πσο κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ε νπνία θαηεγνξνπνηείηαη
ζε κηθξήο ή κεζαίαο ηάμεο αδπλαηεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηεο πιάλν κάξθεηηλγθ, δηφηη ηηο
5 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999

16
Σν μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ

ηηκέο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηηο έρνπλ ζέζεη νη tour operator. Γη‟απηφ ην ιφγν, νη tour operator
παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά επεξεάδνληαο θαη ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο.
6

Καηά θχξην ιφγν, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνξεχνληαη κε ηα θχξηα εμήο ζηάδηα :
1. Έξεπλα κάξθεηηλγθ θαη αλάιπζε: ‟απηφ ην ζηάδην, ε επηρείξεζε θαιείηαη λα
πιεξνθνξεζεί θαη λα ειέγμεη αληηζηνίρσο ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηε μέλε ηνπξηζηηθή
αγνξά. Παξάιιεια, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία αλαιχνπλ
ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
2. Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη πξνγξακκαηηζκφο κάξθεηηλγθ: ην δεχηεξν ζηάδην, ε
επηρείξεζε θαιείηαη λα δηεηζδχζεη θαη λα αλαιχζεη ηα επξχηεξα επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα. Σαπηφρξνλα, ην ζηάδην απηφ εκπεξηθιείεη ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα
ησλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα απηψλ.
3. Πξνγξακκαηηζκφο θακπάληαο θαη πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ: Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ
ζηάδην γηα κηα επηρείξεζε λα αμηνινγήζεη θαη λα θνζηνινγήζεη φια εθέηλα ηα ζηνηρεία
πνπ ζπλζέηνπλ ην κείγκα κάξθεηηλγθ ψζηε λα γίλεη ν θαιχηεξνο δπλαηφο ζπλδπαζκφο
ησλ εμήο ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ: α) ηεο ηηκήο, β) ηεο πξνψζεζεο γ) ηεο δηαλνκήο θαη δ) ηνπ
πξντφληνο
4. Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ δξάζεο: ‟απηφ ην ζηάδην, ε επηρείξεζε πξέπεη λα
δεκηνπξγήζεη έλα εβδνκαδηαίν θαη κεληαίν εκεξνιφγην επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ
αλαιχνληαο ηηο εβδνκαδηαίεο ή κεληαίεο δηεξγαζίεο ηεο, ηηο νπνίεο ζα αλαπηχμεη ε
επηρείξεζε γηα ηελ πξνβνιή θαη δηάζεζε πξντφλησλ – ππεξεζηψλ ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή
αγνξά.
5. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ θαη έξεπλα ζε επίπεδν αγνξαζηή: Ζ επηρείξεζε είλαη ζην
ζηάδην ζην νπνίν πξέπεη λα δηεξεπλχζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ήδε έρνπλ
ιάβεη ηέινο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ εάλ ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηελ νπνία
έρεη ζέζεη, έρεη επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη
ινηπφλ, εθφζνλ θαηάθεξε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζχγθξηζε κε
ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ζα θαηαλνήζεη πσο ην κείγκα κάξθεηηλγθ πνπ έρεη
πηνζεηήζεη ιεηηνπξγεί θεξδνθφξα γηα ηελ επηρείξεζε.
Σέινο, φιε ε δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζηφρν λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηεο επηρείξεζεο
κειινληηθά θαη λα ηελ θάλεη πην έκπεηξε θαη δπλαηή ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά.
6 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
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1.6 ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΣΔΡΔ ΒΑΙΚΈ ΈΝΝΟΙΔ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΌ
ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
A. Σνπξίζηαο, Δθδξνκέαο, Δπηζθέπηεο
Ζ ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζεκειηψλ
ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Δάλ ζθεθηεί θαλείο, εθφζνλ ππάξρνπλ
άλζξσπνη απηφκαηα δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο – επηζπκίεο ηηο νπνίεο ε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία
θαη ην κάξθεηηλγθ ζα πξνζπαζήζνπλ λα θέξνπλ ζε θνξεζκφ ηηο επηζπκίεο ησλ ηνπξηζηψλ.
Έηζη ινηπφλ, είλαη θαηαλνεηφ πσο φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ – πειαηψλ ηφζν
απμάλεηαη θαη ε εθδνρή ζε αχμεζε ησλ παξαγψκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ε νπνία θηινμελεί ηνπο ηνπξίζηεο. Πξέπεη λα
ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη δελ είλαη φινη νη άλζξσπνη ηνπξίζηεο επεηδή έρνπλ ηνπξηζηηθέο
επηζπκίεο ή αλάγθεο. Σνπξίζηεο είλαη απηνί, νη νπνίνη έρνπλ φια ηα αλαγθαία κέζα γηα λα
αξρίζνπλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηνπξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο.
Δλ ζπλερεία, ε επίζθεςε ελφο αηφκνπ ζε κία ρψξα δηάξθεηαο 24 σξψλ φπσο γηα παξάδεηγκα
επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πγείαο, δηαθνπψλ, επίζθεςε θίισλ ή ζπγγελψλ, αζιεηηθψλ ή
ζξεζθεπηηθψλ, ηφηε ζεσξείηαη πσο ην άηνκν απηφ είλαη ηνπξίζηαο. Δλ αληηζέησο, ε επίζθεςε
ζε κία ρψξα δηαξθείαο κηθξφηεξε ησλ 24 σξψλ ρσξίο δηαλπθηέξεπζε, γηα ιφγνπο πνπ
πξναλαθέξακε, ηφηε ην άηνκν απηφ ζεσξείηαη εθδξνκέαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο
ην άηνκν ην νπνίν είλαη εθδξνκέαο κπνξεί λα κεηαλνκαζηεί θαη σο επηζθέπηεο. Με ηνλ φξν
επηζθέπηε λνείηαη ην άηνκν ην νπνίν επηζθέπηεηαη κία ρψξα δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ κέλεη
ρσξίο φκσο λα είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαη απνθέξεη ρξεκαηηθέο απνιαβέο.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη φζα αλαιχζεθαλ ζην παξαπάλσ θείκελν
αθνξνχλ ην δηεζλή ηνπξηζκφ θαη φρη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ δηφηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ
είλαη ζχκθσλε ζηελ ηζρχ απηψλ ησλ φξσλ – θαλνληζκψλ θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ.
Παξ‟φια απηά ε θάζε ρψξα δηακνξθψλεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
δηακέλνπλ ζ‟απηή θαη θάλνπλ ην ιεγφκελν εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ.

7

7 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
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ΓιΪγπαμμα 1.1 Δπηζθέπηεο, ηνπξίζηεο, εθδξνκείο

ΔΠΗΚΔΠΣΔ

ΣΟΤΡΗΣΔ

ΤΠΖΚΟΟΗ ΚΑΣΟΗΚΟΗ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ

ΜΖ ΜΟΝΗΜΟΗ
ΚΑΣΟΗΚΟΗ

ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΠΛΟΗΧΝ
- ΑΔΡΟΠΛΑΝΧΝ

ΔΚΓΡΟΜΔΗ

ΔΠΗΚΔΠΣΔ
ΖΜΔΡΑ

ΔΠΗΒΑΣΔ
ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΧΝ

ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΠΛΟΗΧΝ
- ΑΔΡΟΠΛΑΝΧΝ

Πηγή: Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ., „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟, Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα, 1999, ζει.73

B. Σνπξηζηηθέο αλάγθεο ή επηζπκίεο
Δίλαη βέβαην πσο φινη νη άλζξσπνη έρνπλ βαζηθέο αλάγθεο ή επηζπκίεο γηα λα πνξεπηνχλ θαη λα
επηβηψζνπλ. Παξ‟φια απηά νη άλζξσπνη έρνπλ θαη εθθξάδνπλ θάπνηεο άιιεο αλάγθεο ή
επηζπκίεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο. Ζ ιέμε ηνπξηζηηθή αλάγθε εθθξάδεη
νπζηαζηηθά ηελ έιιεηςε ηνπ αλζξψπνπ απφ έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία, αιιά παξάιιεια
19
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εθθξάδεη θαη ηηο ζπζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν άλζξσπνο γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζεη. Έηζη, ηα
ηνπξηζηηθά πξντφληα – αγαζά θαη ππεξεζίεο είλαη ηα ζπζηαηηθά εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζε θνξεζκφ ηελ αλάγθε πνπ εθθξάδεη ν άλζξσπνο γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία. Έηζη ινηπφλ, ν άλζξσπνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ρξεκαηηθνχο πφξνπο θάηη ην νπνίν ζα επηηερζεί κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ σο έλα ζεκείν ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.
Γ. Σνπξηζηηθή θαηαλάισζε ή ρξήζε
Ζ ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε (ζχκθσλα κε ηε Μηθξννηθνλνκία) είλαη νπζηαζηηθά ε εθξνή ησλ
ρξεκάησλ ελφο λνηθνθπξηνχ πξνο ηελ επηρείξεζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο έλα άηνκν ζα „ζπζίαδε‟ ηηο
ρξεκαηηθέο ηνπ απνιαβέο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ απνθηψληαο ηνπξηζηηθά πξντφληα
ή ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. Έηζη ινηπφλ είλαη θαηαλνεηφ φηη ε ρξήζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ
απφ ηνπο αλζξψπνπο γίλεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ απηφ ην πξντφλ ή ππεξεζία ζε κία
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.
πκπεξαζκαηηθά, νη άλζξσπνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία
ζεσξείηαη κε επηθεξδή δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο ν ηνπξίζηαο κε ηνλ θαηαλαισηή ηνπξηζηηθψλ
αγαζψλ ηαπηίδνληαη θαη ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη παξάιιεια ε
θνξπθή ηνπ. Όκσο ην γεγνλφο ηεο ηαχηηζεο ηνπ ηνπξίζηα κε ην θαηαλαισηή ηνπξηζηηθψλ
πξντφλησλ δελ απνηειεί απφ πνπ πξνήξζε αιιά φινπο εθείλνπο ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.
Δλ θαηαθιείδη, απφ φζα εηπψζεθαλ ππάξρεη κία ζπλαξηεζηαθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ ηνπξηζηηθσλ αλαγθψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θάπνηνη
ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη „πείζνπλ‟ ηνλ άλζξσπν λα θαηαλαιψζεη θάπνην
ηνπξηζηηθφ πξντφλ – αγαζφ ή ππεξεζία. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη εμήο:
-

Δλδνγελείο: πνιηηηζηηθνί, ςπρνθπζηθνί.

-

Δμσγελείο: δηαθήκηζε, νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνιηηηθέο ζπλζήθεο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο,
αηνκηθφ εηζφδεκα.
Γ. Σν θφζηνο ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο

Σν αληίηηκν ην νπνίν έλαο άλζξσπνο ζα θαηαβάιιεη έλαληη ελφο ηνπξηζηηθνχ αγαζνχ ή
ππεξεζίαο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο θφζηνο ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο. Βέβαηα, ν φξνο θφζηνο
ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο έρεη κηα πην επξεία έλλνηα θαη πην ζπγθεθξηκέλε. Δπνκέλσο, ην
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ηνπξηζηηθφ θφζηνο δελ απνηειείηαη κφλν απφ ηα ρξήκαηα πνπ ζα δηαζέζεη θάπνην άηνκν αιιά ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο.
Δίλαη γεγνλφο φηη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη ηα ηνπξηζηηθά αγαζά – ππεξεζίεο θαηά θφξσλ
είλαη ζρεηηθά ιηγφηεξνη ζε πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ. Έηζη
ινηπφλ, είλαη θαηαλνεηφ πσο ηα ηνπξηζηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
παξαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. πλεπψο εάλ κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη ηε
κεγηζηνπνίεζε – αχμεζε παξαγσγήο θάπνηνπ ηνπξηζηηθνχ αγαζνχ ή ππεξεζίαο ηφηε απηφκαηα
ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε παξαγσγή ηνπ άιινπ ηνπξηζηηθνχ αγαζνχ – ππεξεζίαο.
Δπνκέλσο γηα θάζε παξαγσγή ελφο ηνπξηζηηθνχ αγαζνχ – ππεξεζίαο είλαη απαξαίηεηνη θάπνηνη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο, επνκέλσο νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζεσξνχληαη αλαγθαίνη ελψ ζα
κπνξνχζε λα παξαρζεί θάπνην άιιν ηνπξηζηηθφ πξντφλ – αγαζφ.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη θφζηνο επθαηξίαο (ή αιιηψο θφζηνο
ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο ), δειαδή ε ζπζία θάπνηνπ ηνπξηζηηθνχ αγαζνχ ρ πνπ ζα κπνξνχζε λα
παξαρζεί κε ηνπο ίδηνπο „ζπληειεζηέο‟ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε παξαγσγή θάπνηνπ
ηνπξηζηηθνχ αγαζνχ ς.
Δ. Σνπξηζηηθφ παθέην
Σα πξντφληα πνπ δελ πθίζηαληαη πιηθή ππφζηαζε, δειαδή ηα άυια, φπσο γηα παξάδεηγκα νη
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο κίαο επηρείξεζεο. Όηαλ ινηπφλ νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο απηέο
απνηεινχληαη απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηφηε ην νλνκάδνπκε σο ηνπξηζηηθφ παθέην, ην νπνίν
εκπεξηέρεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ πνπ είλαη ηα εμήο:
1. Σν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ: ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη ν ηφπνο εθείλνο ζηνλ νπνίν
ππάξρνπλ πξψηεο χιεο, νη νπνίεο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζε άιιν ζεκείν
γηα ηε παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σέηνηεο πξψηεο χιεο κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ: ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ε γεληθφηεξα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, ηα
θπζηθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά – θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ρψξν απηφ.
Δλ ηνχηνηο, ηα ζηνηρεία απηά δελ απνηεινχλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Γηα λα ζεσξεζεί
έλαο ηφπνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ έξγα ππνδνκήο θαη
πξσηαξρηθά ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά αλεθηφο γηα ηε πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ.
2. Σν κεηαθνξηθφ κέζν : απνηειεί ην κέζν εθείλν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά
ηνπ ηνπξίζηα ζην πξννξηζκφ πνπ έρεη επηιέμεη. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ηηκή ηνπ
ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ είλαη ην κεηαθνξηθφ κέζν κε ην νπνίν ζα κεηαθηλεζεί ν επηβάηεο
είλαη ινγηθφ θαη θαηαλνεηφ πσο φζν ηαρχηεξν θαη άλεην είλαη ην κέζν απηφ ηφζν πην
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αθξηβφ θαη απμεκέλν ζα είλαη ην θφζηνο (budget) ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη, νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ απεξηφξηζην ρξφλν, ζπρλά επηιέγνπλ
ην πην αθξηβφ θαη άλεην κεηαθνξηθφ κέζν κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.

ΓιΪγπαμμα 1.2 Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ
ΠΡΟΟΡΗΜΟ

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ
ΜΔΟ

ΚΑΣΑΛΤΜΑ

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΑΚΔΣΟ

ΠΡΟΓΔΤΜΑ

ΣΡΑΝΦΔΡ

Πηγή: Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ., „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟, Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα, 1999, ζει.189.

3. Σν θαηάιπκα : είλαη ην κέξνο εθείλν φπνπ ν ηνπξίζηαο επηιέγεη γηα ηε δηακνλή ηνπ ζην
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ έρεη επηιέμεη. Σα θαηαιχκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε
δηάθνξνπο ηχπνπο, γηα παξάδεηγκα : μελνδνρεία, κνηέι, κπάλγθαιννπο θ.η.ι.. εκαληηθφ
είλαη λα εηπσζεί πσο ε ηηκή ηεο δηακνλήο ηνπ ηνπξίζηα εμαξηάηαη απφ ην ηχπν ηνπ
θαηαιχκαηνο πνπ ζα επηιέμεη.
4. Σν πξφγεπκα : είλαη νπζηαζηηθά κέξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ δηαηξνθήο θαη
δηακνλήο πνπ πξνβάιινπλ ηα μελνδνρεία.
5. Σν transfer ( κεηαθνξηθφ κέζν ) : αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε ηνπ
ηνπξίζηα απφ ην ζεκείν άθημεο ηνπ εψο ην ηφπν πξννξηζκνχ. Ζ κεηαθίλεζε γίλεηαη κε
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κηθξά ή κεγάια πνχικαλ αλαιφγσο ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
ην „ηξάλζθεξ‟ ζπλήζσο πεξηθιείεηαη κέζα ζην ηνπξηζηηθφ παθέην.

Σ. Σνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
Μία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζεσξείηαη παξαγσγηθή κνλάδα ε νπνία είλαη κε ή ρσξίο λνκηθή
ππφζηαζε. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηνηθνχληαη απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα
ηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηε παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, κε
ηε ιήςε απνθάζεσλ, απηφκαηα πξνζδηνξίδεηαη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
θαη ην κέξνο ην νπνίν ζα ζηεζεί κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Δίλαη ινγηθφ, πσο κία επηρείξεζε
γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα – θέξδνο ζηνρεχεη κε ηηο γλψζεηο ηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ ψζηε λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφ
κεγαιχηεξν θέξδνο πνπ κπνξεί γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζή ηεο θαη εμέιημε ζην ρψξν ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε καθξνπξφζεζκν ρξφλν. Έηζη ινηπφλ ιεηηνπξγεί θαη κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε
κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δειαδή ν θνξεζκφο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηα
πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ησλ εθάζηνηε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ο φξνο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη „ζπλψλπκν‟ κε ηα μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά
γξαθεία δηφηη απηά ζεσξνχληαη ν ηφπνο θαη ν ρψξνο παξαγσγήο ησλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ –
ππεξεζηψλ, αιιά ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο νη νπνίεο έρνπλ νξγαλσηηθή ππφζηαζε
κε απνηέιεζκα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα μελνδνρεία ή ηνπξηζηηθά γξαθεία.
Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο φιεο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κία εληαία
αιπζίδα ε νπνία νλνκάδεηαη ηνπξηζηηθή νηθνλνκία.
Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε,φπσο ην μελνδνρείν,κπνξνχλ λα
πάξνπλ ηε κνξθή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ηεο ηνπξηζηηθήο.
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ΓιΪγπαμμα 1.3 Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε λνκηθή θαη ρσξίο
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΜΔ ΝΟΜΗΚΖ
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ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ
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ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ


ΑΣΟΜΗΚΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ
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Πηγή: Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ., „Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία‟, Σφκνο Α‟, Έθδνζε Β‟, Δθδφζεηο Interbooks,
Αζήλα, 1997, ζει.70
Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ., „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟, Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα, 1999, ζει.79

Ο Hunziker ζέηεη ηελ άπνςε φηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη „ην ζχλνιν ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ νληνηήησλ, πνπ ζπλδπάδνληαο δηάθνξα κέζα παξαγσγήο,
παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο θχζεο.‟ (Ζγνπκελάθεο,2004:80) 8
8 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
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Ο Berneker αλαθέξεη πσο νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηθαλνπνηνχλ ηηο
αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ γηα ηαμίδη θαη άιισλ παξεκθεξή αλαγθψλ. Δπίζεο, γίλεηαη δηαρσξηζκφο
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην αληηθείκελν, φπσο μελνδνρεία, κεηαθνξηθέο
εηαηξείεο θ.ιπ., επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην ππνθείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ
πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ. Δλ ηέιεη, νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο ηνπξίζηεο θαη
ηνπξηζηηθά αληηθείκελα, θαη κε φινπο εθείλνπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαλνκή ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. (Ζγνπκελάθεο,2004:80) 9
Οη Likorish θαη Kershaw θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο ζεσξνχλ πσο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν, πνπ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα θέξνπλ ζε
πιήξε θνξεζκφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο δηαρσξίδνπλ ηηο
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Οη θχξηεο ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ή
επηζπκία γηα κεηαθίλεζε,ζηέγαζε θαη δηαηξνθή, θαζψο επίζεο γηα ηελ πξνεξγαζία ηνπ ηαμηδηνχ.
Οη δεπηεξεχνπζεο επηρεηξήζεηο,δηαζέηνπλ πξντφληα ηα νπνία είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλα
κε ην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ απφ ηελ εθάζηνηε ρψξα θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
(Ζγνπκελάθεο,2004:80) 10
Ο Lundberg ηηο απνθαιεί „ζπζηαηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο
επηρεηξήζεηο, πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξά, πεξηπνίεζε, ζίηηζε, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία
ησλ ηνπξηζηψλ.‟ (Ζγνπκελάθεο,2004:81) 11
Ο Krippendorf ππνδεηθλχεη πσο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπληεινχλ φιεο εθείλεο
ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο , πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο, νη
νπνίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εθπιεξψλνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο.(Ζγνπκελάθεο,2004:81) 12
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο θαηά βάζε κία επηρείξεζε ζεσξείηαη ηνπξηζηηθή επηρείξεζε
φηαλ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ – ηνπξηζηψλ ή είρε
δεκηνπξγεζεί γηα άιιν ιφγν αιιά παξ‟φια απηά ε πιεηνςεθία ησλ θεξδψλ θαη εζφδσλ ηεο
επηρείξεζεο απνξξένπλ απφ ηνπξίζηεο ηφηε ζεσξείηαη ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Αληηζέησο, νη
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ πνπ
δηακέλνπλ ρξφληα, δε ζεσξείηαη ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.

9 Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
10 Lickorish, J.B., Kershaw, A.G.,‟The Travel Trade‟, London, 1958 ζει.13
11 Lundberg, D.E, „The Tourist Business‟, Boston, 1972, ζει.29
12 Krippendorf, J.,‟Marketing im Fremdenverkehr‟ Bern, 1971, ζει. 23,25,35
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Ε. Σνπξηζηηθή βηνκεραλία
Ζ χπαξμε πνηθίισλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη παξάιιειε ε ζσζηή δηαρείξηζε
ηνπ κάξθεηηλγθ απνηειεί ιχζε ζηε δήηεζε πνπ ππάξρεη. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο επνκέλσο
απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Βέβαηα πξέπεη λα ηνληζηεί, πσο θάπνηα
πξντφληα αλάινγα κε ην ηξφπν παξαγσγήο ηνπο θαη ελ ζπλερεία κε ην βαζκφ ηνλ νπνίν ζα
ηθαλνπνηήζνπλ ην πειάηε, πην ζπγθεθξηκέλα πξντφληα επηβίσζεο ελψ θάπνηα άιια δελ θαηέρνπλ
ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη δχζθνιε ε επεμήγεζε ηνπ φξνπ ηνπξηζηηθήο
βηνκεραλίαο. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζεσξείηαη κία μερσξηζηή ζειίδα ζην βηβιίν ηεο
βηνκεραλίαο ε νπνία απνηειείηαη θπξίσο απφ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θαη
πξνζθέξνπλ πξντφληα – ππεξεζίεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ηφπνπ.
Άξα, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία έρνληαο σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
παξάγνπλ πξντφληα – ππεξεζίεο, έρνπλ άκεζε „επαθή – ζρέζε‟ κε ηνπο tour operators νη νπνίνη
αλαιακβάλνπλ πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κία επηρείξεζε. Όπσο γηα παξάδεηγκα :
ε δηακνλή, ην πνχικαλ, ε δηαζθέδαζε ησλ ηνπξηζηψλ θ.η.ι. Δλ ζπλερεία, θχξην κέιεκα ησλ tour
operators είλαη ε εκπινχηηζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο πνπ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ έλα ηνπξηζηηθφ παθέην ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο
ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ηνπο. Ζ ζέζε βέβαηα ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ
είλαη λα πξνσζνχλ ηνπξηζηηθά παθέηα ζηνπο „πηζαλνχο‟ ηνπξίζηεο φπσο ηνπο νλνκάδνπκε.
Παξ‟φια απηά, δελ απνθιείεηαη ην γεγνλφο λα πνπιεζνχλ θαη απφ ηνπο tour operators.
Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δελ απεπζχλεηαη θαη‟αλάγθε
ζηνπο ηνπξίζηεο αιιά απεπζχλεηαη θαη ζην επξχηεξν θνηλφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θάπνηα
κεηαθνξηθά κέζα ή θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζίηεζεο νη νπνίεο απηέο εκπεξηθιείνληαη ζηε
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.
πκπεξαζκαηηθά, ν φξνο „ηνπξηζηηθφ παθέην‟ παξέρεη νπζηαζηηθά έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ
αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ζην ζεκείν πνπ ζα επηιέμνπλ. Δλ
ζπλερεία, ε αγνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κεγάιε πνζφηεηα απφ ηνπο
tour operators πξαγκαηνπνηείηαη έηζη ψζηε απηνί λα εκπινπηίζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο
απηέο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ειθπζηηθφ ηνπξηζηηθφ παθέην κε απνηέιεζκα λα ηα
δηαλέκνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά φπσο ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ κε απψηεξν ζθνπφ ην
θέξδνο. Μεξηθέο θνξέο φκσο είλαη αλαγθαίν γηα ηνπο tour operator λα παίμνπλ ην ξφιν ησλ
ρνλδξέκπνξσλ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θάλεη ιάζνο πξφγλσζε γηα ηε πνζφηεηα ησλ
αγνξαζζέλησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Έηζη, ινηπφλ θαηαθεχγνπλ ζηε ρνλδξηθή πψιεζε ησλ
απνκεηλέλησλ πξντφλησλ αθνχ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπο απφ παξαγσγνχο πνπ
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ην αγνξάζαλε παιαηφηεξα. Δπίζεο ην ξφιν ηνπ ιηαλέκπνξνπ έρνπλ θαη νη ηαμηδησηηθνί /
ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο νη νπνίνη θηλνχληαη ζην „ρψξν‟ δηαλνκήο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ.
Βέβαηα νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο αγνξάδνπλ ηνπξηζηηθά παθέηα κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ
δεηεζεί παξαγγειία ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ απφ ην πειάηε. Έηζη ε παξαγγειία πξαγκαηνπνείηαη
θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Οη ηνπξηζηηθνί
πξάθηνξεο δελ ιακβάλνπλ ρξεκαηηθέο απνιαβέο απφ ηνπο ηνπξίζηεο – πειάηεο αιιά ππάξρεη κία
ζπλλελφεζε κεηαμχ ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα ή ηεο εθάζηνηε κεκνλσκέλεο ηνπξηζηηθήο
επηρείξεζεο θαη ηνπ tour operator ψζηε λα ιάβεη πξνκήζεηα, ε νπνία έρεη ζπκθσλεζεί κέζα ζηα
πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη.
Δλ ζπλερεία, εμ‟νινθιήξνπ ην ζχζηεκα απηφ, ην νπνίν εμεγήζεθε ζην παξαπάλσ θείκελν πνπ
πεξηθιείεη ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ππνζηεξίδεηαη απφ
πνιιέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο δηαλέκνληαη ηζφπνζα ζην δεκφζην ηνκέα θαη αληίζηνηρα ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
Ζ. Μείγκα κάξθεηηλγθ
Σν κείγκα κάξθεηηλγθ νξίδεηαη απφ ηνλ Kotler „ζαλ ην κείγκα ησλ ειεγρφκελσλ κεηαβιεηψλ
ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί κία επηρείξεζε γηα λα επηηχρεη ην επίπεδν πσιήζεσλ πνπ
επηδηψθεη ζηελ αγνξά – ζηφρν‟. ( Ζγνπκελάθεο,2004:86 ) 13
Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη εμήο:
a) Μεηαβιεηψλ πξντφληνο
b) Μεηαβιεηψλ ηηκνιφγεζεο
c) Μεηαβιεηψλ δηαλνκήο
d) Μεηαβιεηψλ επηθνηλσλίαο

13

Ζγνπκελάθεο, Νίθνο Γ. „Σνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ‟ εθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 1999
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ΚεθΪλαιο 2ο : ΟΡΓΆΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΝ
2.1 ΟΡΓΆΝΧΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΊΧΝ
Ζ ζσζηή νξγάλσζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ φζνλ αθνξά
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη αλαιάβεη ην θάζε ηκήκα μερσξηζηά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Έηζη ινηπφλ, ε νξγάλσζε
ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα έρεη ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα
θαη θέξδε.14
2.2 ΒΑΘΜΊΓΔ ΙΔΡΑΡΥΊΑ
Σα ηκήκαηα πνπ δηαζέηεη κία μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη ηα εμήο15:


Γηεχζπλζε



Τπνδνρή



Θπξσξείν



Όξνθνη



Ληλνζήθε



Δζηηαηφξην



Κνπδίλα



πληήξεζε



Λνγηζηήξην



Έιεγρνο



Γεκφζηεο ρέζεηο



Ννκηθή Τπεξεζία



Πσιήζεηο



Πξνκήζεηεο



Αζθάιεηα

14

Λαινχκεο Γεκήηξεο, Hotel management, Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, εθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα 1997
Λαινχκεο Γ., Ρνχπαο Β., (1996), «Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ», εθδφζεηο Interbooks,
Αζήλα
15
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Ο ζσζηφο θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο ππαιιήινπο ελφο μελνδνρείνπ, επεξεάδεη
άκεζα ηελ επηρείξεζε. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη θάζε ππάιιεινο λα πξννξίδεηαη ζηε
θαηάιιειε ζέζε πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. Σν νξγαλφγξακκα επνκέλσο, παξνπζηάδεη ηελ νξγαλσηηθή
δνκή κίαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ε νπνία καο θαλεξψλεη ηε ζέζε πνπ έρεη ν θάζε
ππάιιεινο ζηελ επηρείξεζε θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαζελφο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα
αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο.16
2.3 ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΊΗΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΊΟΤ
17

Μία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζχκθσλα κε ηα εμήο θξηηήξηα :
1. Σε δηνηθεηηθή ηεξαξρία
ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία δηαθξίλεηαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο. Δίλαη πνιχ ρξήζηκν ην νξγαλφγξακκα, δηφηη νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ
είλαη θαλεξέο θαη μεθάζαξεο. Βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο δε ζεσξείηαη ηφζν
ιεπηνκεξέο ζρεδηάγξακκα επεηδή ηα εζσηεξηθά ζηειέρε δελ είλαη θαλεξά.
2. Σηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ
Οη ιεηηνπξγίεο ηκεκάησλ απεηθνλίδνληαη ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ δίλνληαο
πξνζνρή ζηα απνδνηηθά ηνπο ζεκεία θαη ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο
μερσξηζηά.
3. Σηο πεξηνρέο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κε ην πειάηε
ηηο πεξηνρέο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κε ην πειάηε δηαρσξίδεηαη ζε 2 κέξε :
1ν κέξνο : ηα ηκήκαηα πνπ είλαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην πειάηε φπσο ην ηκήκα
ππνδνρήο θαη ην επηζηηηζηηθφ
2ν κέξνο: ην ηκήκα πνπ δελ έρεη θακία επηθνηλσλία κε ην πειάηε φπσο γηα
παξάδεηγκα ην νηθνλνκηθφ ηκήκα θαη ην ηκήκα ζπληήξεζεο.
4. Σα θέληξα θφζηνπο θαη εζφδσλ
Σα θέληξα θφζηνπο θαη εζφδσλ απνηεινχλ ηα ηκήκαηα εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
θφζηνο αιιά δελ εηζπξάηηνπλ έζνδα φπσο γηα παξάδεηγκα: ηα ηκήκα κάξθεηηλγθ
θαη πσιήζεσλ, ην ινγηζηήξην, ην ηκήκα ζπληήξεζεο. Δλψ ηα θέληξα εζφδσλ
16

Keiser J., (1998), «Γηνίθεζε Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζεσξία θαη πξάμε», επηκ. Κηιηπίξεο Φ., εθδφζεηο
«Έιιελ»
17
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/3931/sidiropoulou-alexandra.pdf?sequence=2 Σειεπηαία
πξφζβαζε 15/9/15, ψξα 14:45
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απνηεινχληαη απφ ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία κε ην πειάηε θαη
„θέξλνπλ΄ θέξδε ζηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε.
5. Σν πξνζσπηθφ
ηφρνο κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη λα ειέγρεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο
θαη δηάζεζεο ηνπ μελνδνρείαθνχ πξντφληνο επνκέλσο δελ είλαη ζεκαληηθφ ην ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έλα μελνδνρείν επηιέγεη λα δηαρσξηζηεί αξθεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο.
σάμα 2.1: Οξγαλφγξακκα ελφο μελνδνρείνπ

Πηγή: Σν κάλαηδκελη ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, Υπηήξεο (1996) ζει. 44

30
Σν μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ

2.4 ΣΑ ΣΜΉΜΑΣΑ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΊΟΤ
Σα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ηα εμήο:18
1. Οηθνλνκηθφ ηκήκα
2. Γηεχζπλζε
3. Σκήκα Μάξθεηηλγθ
4. Σκήκα Πξνζσπηθνχ
5. Σκήκα πληήξεζεο
6. Σκήκα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
7. Σκήκα Γσκαηίσλ
8. Σκήκα Δπηζηηηζηηθψλ
9. Σκήκα Αζθαιείαο
1. ην νηθνλνκηθφ ηκήκα επηθεθαιήο είλαη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ν νπνίνο απεπζχλεηαη
ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ. Σν ηκήκα απηφ έρεη σο ζηφρν λα ειέγρεη θαη λα
παξαθνινπζεί ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, ην ηκήκα απηφ
θάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο πην αλαιπηηθά:
α) πξαγκαηνπνηεί νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ βάζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
ηεο επηρείξεζεο
β) είλαη ππεχζπλε γηα ηε κηζζνδνζία φισλ ησλ ηκεκάησλ
γ) εξεπλά θαη αμηνινγεί επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο θπζηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο
πφξνπο
δ) αθνπγθξάδεηαη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο άζθνπεο δαπάλεο αιιά θαη ηηο απνζβέζεηο φινπ
ηνπ εμνπιηζκνχ
ε) θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά νη ινγηζηηθέο εξγαζίεο
δ) θαιχπηεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο εθξεκκφηεηεο μέλσλ θεθαιαίσλ
ζη) απνηππψλεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ.
2. ην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο επηθεθαιήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ν νπνίνο έρεη ζπλερή
επηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο θαη ηδηνθηήηεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Σν ηκήκα
Γηεχζπλζεο είλαη αξκφδην γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ μελνδνρείνπ. Καζψο επίζεο είλαη
θαη ν βαζηθφο ππιψλαο ηνπ μελνδνρείνπ εθφζνλ είλαη ην ηκήκα εθείλν ην νπνίν
18

Καξαγηάλλεο ηακ. „Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ‟ Β‟ ηφκνο, Δθδφζεηο Διιήλ
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θαηεπζχλεη φια ηα ππφινηπα ηκήκαηα.
Σν αλψηαην φξγαλν ηνπ μελνδνρείνπ ζεσξείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία εθιέγεη ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν ειέγρεηαη απφ επνπηηθφ ζπκβνχιην.
Σν Γηνηεθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ εμήο αξκνδηφηεηα:
- λα πξαγκαηνπνηεί ζπλειεχζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζίγνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην
μελνδνρείν.
Σελ θαηνρή ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο έρεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο λα
θάλεη πξαγκαηηθφηεηα ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ απνθαλζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Δπνκέλσο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
- λα εθαξκφδεη θαη λα ειέγρεη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
- λα επηβιέπεη ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε θαη ην ινγηζηήξην
Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ βηβιίσλ.Δπηπιένλ,
έρεη ην δηθαίσκα πξφζιεςεο ή απφιπζεο πξνζσπηθνχ θαη παξάιιεια ηε δηαρείξηζε ηεο
μελνδνρεηαθήο πεξηνπζίαο.
Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην λα εηπσζεί πσο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ηε δχλακε λα
αλαθαιχςεη θαη λα εθαξκφζεη λέεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα παξαηαζεί ε βησζηκφηεηα ηεο
επηρείξεζεο.

3.

Σκήκα Μάξθεηηλγθ
Σν ηκήκα Μάξθεηηλγθ, έρεη σο ππεχζπλν ην Γ/ληε Μάξθεηηλγθ. Οπζηαζηηθά ην ηκήκα
κάξθεηηλγθ, είλαη ε αληηθαηαηξφπηλζε ηεο κνλάδαο ζηνλ ππνςήθην πειάηε ηνπ
μελνδνρείνπ. Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο, ηνπο tour operators ή ηα πξαθηνξεία ηνπξηζκνχ ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα
ηε δηαθήκηζε ηνπ μελνδνρείνπ σο ειθπζηηθφο πξννξηζκφο. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη
θαη ην δηαδίθηπν, ζηε πξνζπάζεηα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηνπ μελνδνρείνπ. Βέβαηα,
ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ έρνπλ σο επζχλε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη
βειηίσζε ηεο ηζηνζειίδαο (site).
Παξάιιεια, έλαο ηξφπνο γηα λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο κία μελνδνρεηαθή κνλάδα,
πξνβάιιεη ην μελνδνρείν σο ην πην θαηάιιειν πξννξηζκφ γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ
θαη ζπλεδξίσλ. Σέινο, ν φξνο κάξθεηηλγθ ζεκαίλεη πσο ε ππεξεζία έρεη δηακνξθψζεη ηελ
ηηκή ζχκθσλα κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε.
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4. Σκήκα Πξνζσπηθνχ
ην ηκήκα πξνζσπηθνχ επηθεθαιήο είλαη ν Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ. Σν ηκήκα απηφ έρεη
σο ζηφρν ηε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ηε
βειηίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο είλαη ππέπζπλα γηα ηε ζσζηή
επηινγή πξνζσπηθνχ πνπ ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζα
ζηειερσζεί ζηε θαηαιιειφηεξε ζέζε εξγαζίαο κέζα ζηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Πνιχ
βαζηθφ, ην γεγνλφο πσο ην ηκήκα κάξθεηηλγθ έρεη ζπλερή επηθνηλσλία κε ην νηθνλνκηθφ
ηκήκα θαη ην Γεληθφ Γηεπζπληή δηφηη ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα
πξνγξακκαηίζεη βάζεη ηνπ budget, ην πξνζσπηθφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνζιάβεη δηφηη ζα
πξέπεη λα έρεη ππφςηλ ηνπ ηηο πιεξσκέο θαη ηελ αζθάιεηα απηψλ. Οη πξντζηάκελνη ηνπ
ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη έκπεηξνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ έηζη
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηνπο λενπξνζιεθζέληεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Σέινο,
ην ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ηήξεζε αξκνλίαο θαη ηζνξξνπίαο ηεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.

5.

Σκήκα πληήξεζεο
Σν ηκήκα ζπληήξεζεο ηνπ μελνδνρείνπ ζεσξείηαη ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα. Καη απηφ
δηφηη, ην ηκήκα ζπληήξεζεο θαζνξίδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ.
Δπνκέλσο, ην έξγν πνπ έρεη αλα ιάβεη ην ηκήκα ζπληήξεζεο θαζνξίζεη ηε πνξεία θαη
ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ. Βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ν βαζκφο
επηηπρίαο ηεο επεξεάδνληαη θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ην ρξφλν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
αιιά θαη ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο.
Έρνληαο σο παξάγνληεο:
α) ην ρξφλν: ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε
ζσζηή νξγάλσζε θαη θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ. Έηζη ινηπφλ, είλαη ππεχζπλνη ζην λα
ζρεδηάζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα νινθιξσζνχλ πξηλ
μεθηλήζεη ε ηνπξηζηηθή ζεδφλ. Δλ ζπλερεία, απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα ζα αλαηεζεί ζηα
κεζαία ζηειέρε ηα νπνία ζα ηα παξαδψζνπλ ζηνπο εξγάηεο γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
ηεο ζπληήξεζεο.
Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ κε βάζε ηα πξνεγνχκελα έηε είλαη
πνιχ ζεκαληηθή έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ απξφνπηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα
θαζπζηεξήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζην ρξνλνδηάγξακκα.
Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζην ρξνλνδηάγξακκα απηφ πξέπεη λα είλαη
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πξνγξακκαηηζκέλεο νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηε ηνπξηζηηθή
ζεδφλ κε απνηέιεζκα λα απνθερζνχλ απξφνπηα έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ μελνδνρείνπ ηα
νπνία θαηά ζεηξά ζα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο πξνβιεπνχκελεο εηήζηαο απφζβεζεο.
β) ηνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ: ζε θάζε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ππάξρεη ν επηζηάηεο ν
νπνίνο ειέγρεη θαη θαηεπζχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα κε
αληηκεησπίζνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Σν άηνκν ην νπνίν ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ
επηζηάηε πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 1) θχξνο, 2) δπλαηφηεηα
κεηαδνηηθφηεηαο θαη 3) ην ράξηζκα επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο
Δπίζεο, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπληήξεζεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη εμήο εηδηθφηεηεο:
πδξαπιηθφο, ςπθηηθφο, ζπληεξεηήο πηζίλαο, μπινπξγφο, θιεηδαξάο, θεπνπξφο θαη
κεραληθφο. Όινη εθείλνη πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη
επαγγεικαηίεο θαη λα αληηδξνχλ ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο άκεζα.
γ) αλάιπζε ζπλζεθψλ: ηα αλψηεξα ζηειέρε, νη επηζηάηεο θαη νη εξγάηεο πξψηεο γξακκήο
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε θαζεκεξηλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη
δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ. Βέβαηα, ε γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζσζηή
„δξνκνιφγεζε‟ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ.

6.

Tκήκα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
Σν ηκήκα δηαλνκήο θαη εθνδηαζκνχ είλαη αξκφδην λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο φζνλ
αθνξά ηα αλαιψζηκα αγαζά. ε θαζεκεξηλή βάζε ην ηκήκα εθνδηαζκνχ πξαγκαηνπνηεί
είηε επεηδή ερεη πξνγξακκαηηζηεί είηε επεηδή ππάξρεη άκεζε αλάγθε. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηνπ ηκήκαηνο δηαλνκήο θαη εθνδηαζκνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο θξίλεηαη
απαξαίηεηε θαζψο ν παξάγνληαο παξαγγειηψλ είλαη κεηαβιεηφο. Έηζη ινηπφλ, ε γξήγνξε
θαη ζσζηή ζπλλελφεζε θαη ιήςε γξήγνξσλ απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ηκεκάησλ
έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. Σν ηκήκα απηφ ζπλήζσο ζπλεξγάδεηαη ρξφληα κε πξνκεζεπηέο θαη
αληηπξνζψπνπο, θάηη ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ επθαηξία θαιχηεξσλ ηηκψλ ζηα πιηθά πνπ
ζέιεη λα πξνκεζεπηεί κεηψλνληαο έηζη ηα θφζηε ηεο επηρείξεζεο. Όκσο δελ παξαιείπεη
πνηέ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο αιιά παξ‟φια απηά επηινγέο ζε πεξίπησζε απξνφπησλ
ζπλζεθψλ.
Απνζήθε
ην ηκήκα ηεο απνζήθεο είλαη ν πξντζηάκελνο απνζήθεο, ν νπνίνο ειέγρεη νπνηνδήπνηε
εηζέξρεηαη. Μεηέπεηηα εθείλνο είλαη απηφο πνπ δίλεη ηηο νδεγίεο ζην πνπ ζα απνζεθεπηεί ην
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θάζε πξντφλ. Σέινο λα ζεκεησζεί πσο ζην ηέινο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηείηαη
απνγξαθή ζην ρψξν ηεο απνζήθεο.
7. Σκήκα Γσκαηίσλ
Σν ηκήκα δσκαηίσλ έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε πξνψζεζε θαη ελνηθίαζε ησλ δσκαηίσλ. Σν
ηκήκα απηφ δηαρσξίδεηαη ζηα εμήο:
- ππνδνρή: ην ηκήκα ππνδνρήο έρεη σο ζηφρν ηελ πψιεζε δσκαηίσλ, ην θαισζφξηζκα θαη
ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ, ηε κεηαθνξά νπνηνδήπνηε απνζθεπήο ζην δσκάηην ηνπ πειάηε,
θαζψο θαη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ.
- νξφθσλ: ην ηκήκα νξφθσλ έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ ηήξεζε θαζαξηφηεηαο ησλ δσκαηίσλ
αιιά θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Ο Room Division είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ θαζαξηζκνχ ν νπνίνο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ, ηελ ππεχζπλε νξφθσλ
(Housekeeping Manager), φπσο θαη γηα ηε reception . Γη‟απηφ ην ιφγν αλαθέξεηαη ε
ππεχζπλε ηεο reception, Front Desk Manager ζηνλ Room Division
8. Σκήκα Δπηζηηηζηηθψλ
Σν ηκήκα επηζηηηζηηθψλ εκπεξηθιείεη ηηο ιεηηνπξγίεο:
-ηνπ εζηηαηνξίνπ
-ηνπ κπαξ
- ηεο θνπδίλαο φπνπ νη θχξηνη ρψξνη ηεο είλαη ε δεζηή θνπδίλα, ε θξχα θνπδηλα, ην
θπιηθείν ή κπνπθέο, Απνζήθε εκέξαο- ςπθηηθφο ζάιακνο, θαη ην δαραξνπιαζηείν
Ο Food & Beverage Manager είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο.
9. Σκήκα Αζθαιείαο
Σν ηκήκα αζθαιείαο είλαη αξκφδην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηφζν ηεο θηηξηαθήο
εγθαηάζηαζεο φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο θαη ην αλζξψπηθν δπλακηθφ ηνπ μελνδνρείνπ. Να
ζεκεησζεί πσο νη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζην ηκήκα αζθαιείαο είηε λα πξνέρνληαη απφ κία
εηαηξεία, είηε λα πξνζιακβάλνληαη απφ ηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ε νπνία επσθειείηαη
ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ.19

19

Καξαγηάλλεο ηακ. „Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία μελνδνρείνπ‟ Β‟ ηφκνο, Δθδφζεηο Διιήλ

35
Σν μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ

ΚεθΪλαιο 3ο : ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
3.1 ΈΝΝΟΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ

Παιαηφηεξα, νη επηρεηξήζεηο είραλ κηα επηθαλεηαθή αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο
ησλ πξντφλησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, πίζηεπαλ πσο ηα πξντφληα πνπ ζα παξήγαγαλ ζα ήηαλ απηά
ηα νπνία ζα πσινχληαλ. Έηζη ινηπφλ, νη επηρεηξήζεηο δελ είραλ θαηαλνήζεη ζε βάζνο ην
θαηαιιειφηεξν ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ κάξθεηηλγθ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηνπο
θαηαλαισηέο.
Πιένλ, κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα εξεπλά ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ζηελ νπνία
είλαη ηνπνζεηεκέλε ψζηε λα θάλεη κία ζσζηή αμηνιφγεζε ζηε ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή θαη
λα επηθεληξσζεί θαη λα επηιέμεη ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα πνπ ζα ηεο απνθέξνπλ θέξδνο.
Δίλαη θαηαλνεηφ πσο πξσηαξρηθφ ξφιν γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη λα γίλεη εθείλε ν
ίδηνο ν θαηαλαισηήο, ψζηε λα θαηαιάβεη πνηά είλαη ε πξαγκαηηθή αλάγθε ηνπ.
Μηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε γηα λα ελζσκαηψζεη ηηο ηερληθέο ηνπ κάξθεηηλγθ κέζα ζε
απηήλ είλαη θαηαλνεηφ πσο ζα έρεη δηακνξθψζεη κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε φζνλ αθνξά ηηο
εκπνξηθέο θαη ηερληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα έρεη σο
κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ επειημία ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηε δεηνχκελε πνζφηεηα πνπ νη
θαηαλαισηέο έρνπλ αλάγθε λα απνθηήζνπλ. Έηζη ινηπφλ, ην κάξθεηηλγθ είλαη ε ιεηηνπξγία ε
νπνία δίλεη ην έλαπζκα ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ ψζηε λα δηαλεκεζνχλ –
πξνσζεζνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο ην θέξδνο. Βέβαηα,
γηα λα ππάξμεη αξκνλία ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα παξαρζεί έλα πξντφλ
είλαη πσο ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο ην δηθφ ηεο
μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα
λα πξνθχςνπλ.
Σα εμήο βήκαηα βνεζνχλ ηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηε δηθηά ηεο
θηινζνθία κάξθεηηλγθ20:

20

Δμεχξπλζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο.

Υξήζηνπ, ζεκεηψζεηο „Ξελνδνρεηαθφ Μάξθεηηλγθ‟, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, 2005
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Γηεξεχλπζε θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο.



Σξνπνπνίεζε θηινζνθίαο κάξθεηηλγθ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην
ηψξα.



Τηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο.



Γξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο θαη παξαγσγή ηνπ πξντφληνο.



Έιεγρνο.

3.1.1 ΟΙ ΣΈΔΡΙ ΒΑΙΚΈ ΤΠΟΥΡΔΔΙ ΣΟΤ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΟ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΊΟ
1. Έξεπλα αγνξάο
Πξσηαξρηθφο ξφινο κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη λα αθνινπζήζεη κηα κεζνδηθή
ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ε νπνία ζα είλαη ηθαλή λα ζθηαγξαθήζεη ηελ αγνξαζηηθή
δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε αμηνιφγεζε απηή λα γίλεη κε
κεζνδηθφηεηα.ψζηε ην απνηέιεζκα πνπ ζα εθιάβεη ε επηρείξεζε λα αληηπξνζσπεχεη
αληηθεηκεληθά ην ηκήκα αγνξάο ζην νπνίν βξίζθεηαη.
2. Πξφβιεςε ζπλζεθψλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο
Γεχηεξν θαη θχξην κέιεκα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη λα δηεμάγεη έξεπλεο γηα
ηηο ζπλζήθεο ή ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εκθαληζηνχλ ζην
καθξνπξφζεζκν κέιινλ.
3. Δλαξκνληζκφο αλαγθψλ ηεο πειαηείαο θαη ηεο ππάξρνπζαο ζεηξάο μελνδνρεηαθψλ
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ
Σξίην θαη θχξην κέιεκα ησλ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ είλαη ν ελαξκνληζκφο αλαγθψλ
ηεο πειαηείαο κε ηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ ήδε έρνπλ δηαηεζεί ζηελ
μελνδνρεηαθή αγνξά. Βέβαηα, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε
πξέπεη λα ελαιιάζεη θαη λα δεκηνπξγεί θαηλνχξηα πξντφληα – ππεξεζίεο ηα νπνία ζα
ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο αγνξάο.
χκθσλα κε ηνλ P.Kotler ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ, ζε βξαρπρξφληα
πεξίνδν είλαη λα ελαξκνλίδεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα πνπ ήδε έρνπλ
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δηαηεζεί, θαη ζε καθξνρξφληα πεξίνδν ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα κε
ηέηνην ηξφπν φπνπ ηα πξντφληα θαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ δελ ζα έρνπλ θακία απφθιηζε.
4. Γλψζε ζρέζεσλ κεηαμχ μελνδνρείνπ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ
Σέηαξην θαη θχξην κέιεκα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη ε επίγλσζε ηεο ζηα
επξχηεξα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη λα θαηαλνήζεη πην είλαη ην ηειηθφ πξντφλ φπνπ ν
θαηαλαισηήο έρεη αλάγθε λα θαηαζθεπάζεη γηαηί κφλν έηζη κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα
ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη παξάιιεια λα θαηαιάβεη πνπ ηκεκαηνπνηείηαη ε εθάζηνηε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζηελ μελνδνρεηαθή αγνξά.
Πιένλ, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξνπλ πξντφληα
– ππεξεζίεο ζε αξθεηά ηκήκαηα ηεο αγνξάο αθνχ πιεφλ ππάξρεη καδηθή παξαγσγή αιιά
θαη ηππνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ είλαη κία δξαζηεξηφηεηα ε
νπνία πηνζεηείηαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα θαηαθηήζνπλ κηα πιεζψξα
θαηαλαισηψλ απφ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα αγνξάο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα
πξνζθεξφκελα πξντφληα – ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.Γη‟απηφ ε επηρείξεζε ζα έρεη εμαζθαιίζεη κία κείσζε ζην
θφζηνο παξαγσγήο ηεο.
Σέινο , ην κάξθεηηλγθ ελζηεξλίζηεθε απφ ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο σο κία
ινγηθή κέζνδν ε νπνία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο νπνηεζδήπνηε
κεηαβνιέο ππάξρνπλ ζηε ζρέζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.21

3.1.2 ΈΡΔΤΝΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Με ηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα θάλεη ηε ιήςε
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάξθεηηλγθ, ψζηε λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθή. Αθνχ απηφο είλαη βέβαηα θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ.
21 Γνχλαξεο πχξνο, „Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ‟, Δθδφζεηο Rosili 1ε έθδνζε , Αζήλα, 2003 ζει.43
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Ζ έξεπλα κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη :
1. Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζρεηηθή έξεπλα.
2. Σελ εθαξκνγή
3. Σνλ έιεγρν
4. Σελ αμηνιφγεζε

3.1.3 Η ΑΓΟΡΑΣΙΚΉ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΆ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΉ–ΣΟΤΡΊΣΑ
Σα ηέζζεξα θχξηα ζηάδηα γηα ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ είλαη ηα εμήο :
1. γλσζηνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά
2. Αμηνινγεζε θαη θξηηηθή ησλ ελαιιαθηηθψλ αγνξψλ
3. Πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο
4. Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε κεηά ηελ αγνξά
Μεξηθέο θνξέο θάπνηα απ΄ηα παξαπάλσ ζηάδηα δελ ζεσξνχληαη αλαγθαία θαη
απαξαίηεηα, έρνληαο σο ζπλέπεηα ηελ παξάιεηςε θάπνησλ ζηαδίσλ.

3.2 ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ ΤΠΗΡΔΙΝ
Σν κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε ξνή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ κε θαηεχζπλζε –
ζηφρν, ηνλ θαηαλαισηή. Δπνκέλσο ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ είλαη φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ησξηλψλ
θαη κειινληηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηε κειέηε ησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ πειαηψλ. Βέβαηα ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ φπνπ ζα δηαηεζνχλ νη ππεξεζίεο απηέο.
Κχξην εξγαιείν γηα κία επηρείξεζε ζεσξείηαη ε έξεπλα αγνξάο ψζηε λα ππάξρεη
αληηζηνίρηζε ηνπ πειάηε – ζηφρν κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη λα παξάγεη έρνληαο ιάβεη ππφςηλ
ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. Έηζη ινηπφλ, νη ππεξεζίεο δηακνξθψλνληαη κε ηηο
θαηάιιειεο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. εκαληηθφ
ξφιν βέβαηα παίδεη ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηα „θαλάιηα δηαλνκήο‟ ή ε
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ηνπνζεζία πνπ δηαηίζεληαη νη ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ελέξγεηα απφ ηελ
επηρείξεζε είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε ηνπο γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ αιιά θαη αλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο.
πλεπψο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ έρνληαο σο φθεινο ην
θέξδνο. χκθσλα κε ην Chartered Institute of Marketing ( UK ) , κάξθεηηλγθ είλαη κηα
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε , ηε κειινληηθή πξφβιεςε θαη
ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ κε θαηεπζπληήξηα γξακκή ην θέξδνο.
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εηπσζεί επίζεο πσο ην κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε ε νπνία
ζρεδηάδεη θαη εθηειεί κία ηδέα – θηινζνθία, έρνληαο σο βνήζεκα ηε ηηκνιφγεζε, ηε πξνψζεζε
θαη ηε „δηαλνκή‟ ησλ ηδεψλ απηψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ, ηθαλνπνηψληαο βέβαηα θαη ηηο αηνκηθέο αιιά θαη ηηο
επηρεηξεζηαθέο επηδηψμεηο ( American Marketing Association ).
Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην κάξθεηηλγθ απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα κία
επηρείξεζε, ψζηε απηή ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί νκαιά κέζα ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα είλαη εθείλα πνπ ζα ραξαθηεξίζνπλ
νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Με άιια ιφγηα ε επηηπρία γηα κία επηρείξεζε θξίλεηαη θαη
θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πειάηε θαη φρη απφ ην παξαγσγφ.
Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία γίλνληαη νη εμήο ελέξγεηεο :
1. Αμηνινγνχλ θαη αλαιχνπλ ηηο επθαηξίεο κάξθεηηλγθ
2. Δξεπλνχλ θαη επηιέγνπλ αγνξέο-ζηφρνπο
3. Αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο
4. ρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ
Δπνκέλσο, έρνληαο σο νδεγφ ην κάξθεηηλγθ, ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο γίλεηαη ηε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ ην ζέιεη ν θαηαλαισηήο, ζην ζεκείν πνπ ην ζέιεη θαη βεβαίσο κε ηελ ηηκή πνπ
22

επηζπκεί.

22 Γνχλαξεο πχξνο, Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, Δθδφζεηο Rosili, 1ε Έθδνζε, Αζήλα, 2003
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3.2.1 ΠΡΟΒΛΉΜΑΣΑ ΣΟ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ ΤΠΗΡΔΙΝ
1) Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Άυιεο Φχζεο
Ζ άυιε θχζε απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ θαη παξάιιεια ηε
δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ ηα αγαζά – πξντφληα. Γειαδή, νη ππεξεζίεο δελ πθίζηαληαη πιηθή
ππφζηαζε γεγνλφο πνπ θέξεη πνιιέο θνξέο κηα δηαδνρηθή πνξεία πξνβιεκάησλ. Όπσο γηα
παξάδεηγκα :
Α) Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο
Οπζηαζηηθά νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία
επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζηελ αγνξά – ζηφρν.
Β) Αδπλακία Απνζήθεπζεο
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε ηα νπνία απνξξένπλ απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
άυιεο θχζεο είλαη ε αδπλακία απνζήθεπζεο ησλ ππεξεζηψλ. Δπεηδή ινηπφλ, νη ππεξεζίεο
είλαη άυιεο νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα „δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο‟
ππεξεζηψλ. Έρνληαο, σο ζπλέπεηα ηελ χπαξμε ηνπ δηιιήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ
απμεκέλνπ θφζηνπο θαη ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο
ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ψξεο αηρκήο ηεο
δήηεζεο.
Γ) Γπζθνιία Σηκνιφγεζεο
Έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν πξνβιεκαηίδεη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε δπζθνιία ηηκνιφγεζεο.
Γηφηη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε
έλαλ αζηάζκεην παξάγνληα ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία επνλνκαδφκελνο πειάηεο.
Υαξαθηεξίδεηαη αζηάζκεηνο παξάγνληαο δηφηη κία επηρείξεζε ππεξεζηψλ δελ γλσξίδεη ηνλ
αξηζκφ πξνζέιεπζεο πειαηψλ θαη παξάιιεια ην επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ηνπο δειαδή
πφζεο αιιά θαη πνηεο ππεξεζίεο ζέινπλ λα „θαηαλαιψζνπλ‟. Γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη ηε
δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζίαο θαη ην θφζηνο.
2) Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Αδηαηξεηφηεηαο
Μ ε ηελ έλλνηα αδηαηξεηφηεηα ελλννχκε ηελ αδπλακία δηαρσξηζκνχ απφ ηε παξαγσγή κίαο
ππεξεζίαο απφ ην ηφπν θαηαλάισζήο ηεο, ελ ζπλερεία, ηε παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο απφ ηε
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ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή ζηε παξαγσγή θαη ηέινο ησλ εκπεηξηψλ ησλ ππνινίπσλ
θαηαλαισηψλ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο απφ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο.
α. πκκεηνρή άιισλ πειαηψλ ζην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά έλα πειάηε
Σν πνηνηηθφ απνηέιεζκα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ επηρείξεζε, ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αιιά θαη απφ ηνλ πειάηε ν νπνίνο
ζπλαιάζζεηαη κε ηελ επηρείξεζε θαη παξάιιεια κε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πειάηεο ηελ
ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο. Δπνκέλσο, γηα λα ππάξμεη ζην ηέινο έλα άξηην θαη
πνηνηηθφ απνηέιεζκα ε επηρείξεζε είλαη „ππνρξεσκέλε‟ ψζηε λα θξαηάεη ειεγρφκελε ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ παξεπξηζθφκελσλ πειαηψλ
νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη παξάιιεια κε ηνπο άιινπο πειάηεο ζην ίδην ηφπν θαη ρξφλν.
3) Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δηεξνγέλεηαο
Ζ εηεξνγέλεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν ην νπνίν δείρλεη φηη κία επηρείξεζε
ππεξεζηψλ αδπλακεί λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Οπζηαζηηθά ε
εηεξνγέλεηα έρεη ζπζρέηηζε κε ηελ αδπλακία ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο
παξνρήο ππεξεζίαο.
Ζ αδπλακία ζπζηεκαηνπνίεζεο πνηφηεηαο ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο κίαο επηρείξεζεο λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη παξάιιεια λα
δεκηνπξγεί θαη λα πξνζθέξεη. Βέβαηα απηφ εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξακέηξνπο ιφγσ ηεο
αδηαηξεηφηεηαο σο εμήο :


Σελ ίδηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ (χπαξμε εξγαδνκέλσλ ζην back-office θαη
εξγαδφκελνη νη νπνίνη αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ
εμππεξέηεζή ηνπο.)



Σνπο ίδηνπο πειάηεο νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη νη
εξγαδφκελνη ζην ξφιν εμππεξέηεζήο ηνπο.



Σνπο ππφινηπνπο πειάηεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη αλακέλνπλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπο απφ ηνλ εξγαδνκέλν πνπ εμππεξεηεί παξάιιεια θαη ηνπο
άιινπο πειάηεο.

23

23 Γνχλαξεο πχξνο, Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ , Δθδφζεηο Rosili, 1ε Έθδνζε, Αζήλα, 2003, ζει. 43
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3.2.2 ΟΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΈ ΤΠΗΡΔΊΔ

Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζείζαλ πξνβιήκαηα ζην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ θαηαιήγεη
θαλείο ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ. Δπίζεο, νη
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ κεγάιν θφξην εξγαζίαο αιιά ε ζσζηή θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε
ηνπ πειάηε κε απφιπηε επγέλεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ. Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε αμηνιφγεζε θαη ε θξηηηθή φζνλ αθνξά ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη ππνθεηκεληθέο θαη έγθεηηαη ζηε πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο
πνπ έρεη ν θάζε θαηαλαισηήο.24
3.2.3 ΟΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΈ ΤΠΗΡΔΊΔ
Έηζη ινηπφλ θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα πσο νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο είλαη
άυιεο δειαδή ε χπαξμή ηνπο δελ πθίζηαηαη πξηλ απφ ηελ πψιεζή ηνπο, δελ έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη δελ κεηαθέξνληαη γηα ηε δηάζεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ δχζθνια
νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα δεηγκαηηζηνχλ θαη λα πξνηππνπνηεζνχλ. Δλ ζπλερεία,
ζεκαληηθφο ξφινο είλαη εθείλνο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζε κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δηφηη
απνηειεί έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη. Δπνκέλσο, είλαη θαηαλνεηφ
πσο νη γλψζεηο θαη ην επίπεδν ελφο εξγαδνκέλνπ, νη ηθαλφηεηεο ηνπ, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε
πξνζπκία ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ν πειάηεο είλαη εθείλνο ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία
κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.25

24

Κνπδέιεο Κ. Αλδξέαο, „Ζ Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε γηα ηνλ Σνπξηζκφ‟, Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ

(Η.Σ.Δ.Π.), Αζήλα, 2002, ζει. 23-24
25 σηεξηάδεο Μάξηνο, Γηνίθεζε Σνπξηζκνχ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Σφκνο Β, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 2000,

ζει. 32-34
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ΓιΪγπαμμα 3.1: Οι ξενοδοσειακΫρ ςπηπεζέερ.
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ

ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑΜΟΝΖ
(ΣΜΖΜΑΣΑ
ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ)

ΚΤΚΛΟ
ΠΟΣΧΝ

ΠΑΡΟΥΖ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ
ΑΝΑΦΤΥΖ

ΚΤΚΛΟ
ΦΑΓΖΣΧΝ

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ
(ROOM SERVICE)

ΓΗΑΦΟΡΔ/
ΛΟΗΠΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΜΠΑΡ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ

ΓΗΑΦΟΡΔ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ /
ΔΚΓΖΛΧΔΗ

Πηγή: σηεξηάδεο Μάξηνο, Γηνίθεζε Σνπξηζκνχ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Σφκνο Β,
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 2000, ζει. 32-34
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ΚεθΪλαιο 4ο : ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ
ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
4.1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Μέρξη θαη ζήκεξα, ε θηινζνθία ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο δελ είρε εληαρζεί νχηε
αθνκνησζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί, πσο ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε
λα δηακνξθψζνπλ έλα έμππλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ πνπ ζα θέξεη θέξδνο γηα ηελ
επηρείξεζε. Πνιχ ζπρλά νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ακεινχλ ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα
ζηξαθνχλ ζην ζρεδηαζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο γηα λα απνθεπρζνχλ φπσο γηα παξάδεηγκα:
απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ειαρηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, λα ράζνπλ έδαθνο απφ
ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηελ νπνία βξίζθνληαλ θ.η.ι.
Δπνκέλσο, ν ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο είλαη νπζηαζηηθά ε έλαξμε
ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα πξνγξακκαηίζεη κε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ην επηρεηξεκαηηθφ
μελνδνρεηαθφ ηεο κάξθεηηλγθ. Όιε ε δηαδηθαζία απηή εκπεξηέρεη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα πνπ ε
επηρείξεζε θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ζηαδηαθά ψζηε λα ζπιιέμνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ην ηκήκα αγνξάο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε.
Έηζη ινηπφλ, έρνληαο ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ε επηρείξεζε είλαη έηνηκε
λα δξάζεη θαη λα θαηαβάιιεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηιέμεη
ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπο ρσξίο απηφ λα ηνπο
ζηνηρίζεη πεξαηηέξσ δαπάλεο γηα ηελ επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά, κέζσ φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα θαηαιάβεη βαζηά ηηο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο θαη
ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο. ε φιεο ηηο αγνξέο ππάξρνπλ επθαηξίεο θαη απεηιέο γηα θάζε
επηρείξεζε, αιιά ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε είλαη απηή πνπ ζα ηνπο θαζνδεγήζεη, ψζηε είηε λα
απνθχγνπλ ή λα εθκεηαιιεπηνχλ θάζε απεηιή ή επθαηξία αληίζηνηρα.
χκθσλα κε ηνλ Kotler (1988) , ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε κάξθεηηλγθ είλαη κία δηαδηθαζία
ε νπνία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά, ζε κηθξά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εμεηάδνληαο
ην πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη εηδηθφηεξα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη
πηνζεηήζεη κηα επηρείξεζε ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη νη επθαηξίεο πνπ
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ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηέινο ε δηεχξελζε ζρεδίσλ δξάζεο βειηίσζεο θαη απφδνζήο ηεο
επηρείξεζεο.26
Έηζη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο:
a) Σελ αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ κάξθεηηγλθ
b) Σελ εζσηεξηθή αλάιπζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο
c) Σελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο
d) Σελ αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο
4.1.1 ΠΑΡΆΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΊΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ

Κάζε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ ην αίζζεκα αλεζπρίαο,
ζέηνληαο αιιεπάιιεινπο ζηφρνπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κηα επηηπρή πνξεία ζηε ηνπξηζηηθή
αγνξά. Έηζη ινηπφλ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ψζηε λα
ζεσξεζεί κηα θεξδνθφξα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη αλάιπζεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε
επηρείξεζε δξα ζεηηθά κφλν αλ θαηέρεη ηα εμήο ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά (Wilson, Gilligan and
Pearson, 1995) : 27
1. Πεξηεθηηθφηεηα. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο κάξθεηηλγθ πνπ έρεη
πηνζεηήζεη αλεμαηξέησο.
2. πζηεκαηηθφηεηα.. Ζ επηρείξεζε θαιείηαη λα εληάμεη ζην πξφγξακκά ηεο φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα.
3. Αλεμαξηεζία. Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε δελ πξέπεη λα
επεξεάδεηαη απφ θαλέλα παξάγνληα.
4. Πεξηνδηθφηεηα.. ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο ηεο επηρείξεζεο ηα
αξκφδηα ζηειέρε επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο θαηά πεξηφδνπο, ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηπρφλ απεηιέο γηα ην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.

26 Kotler, P.(1988) Marketing Management: analysis,planning, implementation and control , Prentice Hall, 6th edition

„

‟

27 Wilson R.M.S and Gilligan C. and Pearson D. (1995) , Strategic Marketing and Management , Butterworth Heinemann

„

‟
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4.2 ΑΝΑΚΠΗΗ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
„Ο βαζκφο πξνζαξκνγήο κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο θαη ζηελ θηινζνθία ηνπ
κάξθεηηλγθ είλαη πξαθηηθά πξνζδηνξίζηκνο.‟ (Wilson, Gilligan and Pearson, 1995) . Σν πνζνζηφ
πνπ ην κάξθεηηλγθ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ (marketing effectiveness) κηαο επηρείξεζεο έρεη ηα
εμήο πέληε ραξαθηεξηζηηθά : 28
1. Ο βαζκφο ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε θαηαλνεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη
θαηαλαισηέο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ:
α) ε θαηαλφεζε ελφο δηνηθεηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο ε
νπνία ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο,
β) ε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα
κάξθεηηλγθ
γ) ε ζχλζεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζπζηεκάηνο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δειαδή ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο κεζάδνληεο, ηνπο αληαγσληζηέο
θαη ηνπο θαηαλαισηέο
2. Σελ απφιπηε εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ κάξθεηηλγθ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζε φηη
αθνξά ηηο δηεξγαζίεο ηνπ μελνδνρείνπ. Γειαδή:
α) νη δηελέξγεηεο πνπ θάλεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ψζηε λα πξνθπιάζζεη θαη λα
αθνκηψλεη ηηο θπξηφηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ.
β) ζηελ πνηφηεηα ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ θαη ησλ ηκεκάησλ αλάπηπμεο
γ) ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο δηέπξπλζεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ.
3. Ζ θαηνρή αξθεηψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάξθεηηλγθ :
α) ηελ πεξηνδηθφηεηα πνπ δηελεξγείηαη έξεπλα ζηε ηνπξηζηηθή αγνξά
β) ζπλερή θηινδνμία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαθηνχλ λέεο επθαηξίεο πνπ
ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην θέξδνο
γ) επηδίσμε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ απφδνζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ.
4. Αθνκνίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηή ζρεηίδεηαη κε:
α) ηελ κέζνδν θαη ηε ηππηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε ζρεδίαζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ
μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ

28

Wilson R.M.S and Gilligan C. and Pearson D. (1995) , Strategic Marketing and Management, Butterworth
Heinemann
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β) ηελ αθξηβή εξκελεία ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε,
γ) ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εκθάληζε απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ
5. Σν βαζκφ απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γειαδή:
α) ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ ζηελ επηρείξεζε ζε θαζεκεξηλή
βάζε
β) ε εθκεηάιιεπζε ζην έπαθξν φισλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα
ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκπεξηέρεη ην κάξθεηηλγθ
γ) ε γξήγνξε αληαπφθξηζε ηεο δηνίθεζεο ζε αλαπάληερα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο
ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά.
Σέινο, ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο ε ηερληθή αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
κάξθεηηλγθ φηαλ ρξεζηκνπνείηαη ζε κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε βνεζάεη ζηε θαιχηεξε
θαηαλφεζε θαη δηεχξπλζε δηεξγαζηψλ ηα νπνία έρνπλ πεξηζψξηα αλαλέσζεο. αθψο, ε ηερληθή
απηή είλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη κία ηνπξηζηηθή
επηρείξεζε. 29

4.3 ΔΧΣΔΡΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ: ΓΤΝΑΣΆ ΚΑΙ ΑΓΌΝΑΣΑ ΗΜΔΊΑ
Δζσηεξηθή αλάιπζε (internal audit) ζεσξείηαη ε ελέξγεηα εθείλε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη
θαζνξηζκφο θαη εμαθξίβσζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε κία
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε αιιά γίλεηαη θαη αμηνιφγεζε απηψλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη
αδχλαησλ ζεκείσλ ζεσξείηαη επθαηφξζσην,αξθεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ δπν θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο: α) νη επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηή – πειάηε θαη β) ηα θξηηήξηα ηεο επηρείξεζεο ζε
γεληθφ πιαίζην. Βέβαηα, κεξηθέο θνξέο ππάξρεη δπζρέξεηα ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ δπλαηψλ θαη
αδχλακσλ ζεκείσλ παξά ην γεγνλφο πσο ηα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη γλσζηά ζε ζρέζε κε ηνλ
αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη. Όηαλ ινηπφλ, γίλεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δπλαηψλ θαη
αδχλαησλ ζεκείσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ην „βάξνο‟ ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε μελνδνρεηαθή
επηρείξεζε.
Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηα αδχλαηα θαη δπλαηά ζεκεία είλαη:


ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ

29 Υξήζηνπ Δ., (2005), «Ξελνδνρεηαθφ Μάξθεηηλγθ: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγέο», ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο

, Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
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ηκεκαηηθή αγνξά ζηελ νπνία αλήθεη ε επηρείξεζε



πεξηζψξηα επέλδπζεο



θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ



ζην ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ κείγκαηνο καξθεηηλγθ

Σέινο, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ν ζηφρνο ηεο εζσηεξηθήο αλάιπζεο δελ εθαξκφδεηαη
κφλν γηα ηε δηφξζσζε ησλ αδπλακηψλ κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ
δπλαηψλ ηεο ζεκείσλ. Ζ χπαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αλάιπζεο έρεη σο απψηεξν
ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζην έπαθξν ψζηε λα είλαη δπλακηθή „παξνπζία‟ ζηελ ηνπξηζηηθή
αγνξά. Βεβαίσο, αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπο γηα ηε πξνθχιαμε απφ ηηο
εμσηεξηθέο απεηιέο αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην
πεξηβάιινλ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο.

4.3.1 ΔΧΣΔΡΙΚ ΠΔΡΙΒΆΛΛΟΝ: ΑΝΆΛΤΗ SWOT
Ζ εζσηεξηθή αλάιπζε ζεσξείηαη απαξαίηεην θαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Ο
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα κειεηά ηε SWOT (εζσηεξηθή αλάιπζε) είλαη γηα
λα εθιάβεη νπνηνδήπνηε δπλαηφ ή αδχλακν ζεκείν ηεο θαη παξάιιεια λα εληνπίζεη ηηο
επθαηξείεο αιιά θαη ηηο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν. Έηζη ινηπφλ, φηαλ κία
επηρείξεζε επηθεληξψλεηαη ζηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο, κπνξεί λα „δψζεη‟ ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο.
Καηά βάζε, δπλαηά ζεκεία κίαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζεσξείηαη ε ηνπνζεζία, ην
αξρηηεθηνληθφ θαη πνιενδνκηθφ χθνο ηνπ μελνδνρείνπ ή αθφκε πεξηζζφηεξν ε κέγηζηε
εμππεξέηεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ. Βέβαηα, φια ηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο
είλαη δχζθνιν λα ζπιιερζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ, παξ‟φια απηά ηα πεξηζζφηεξα δπλαηά
ζεκεία είλαη εκθαλή ψζηε ε επηρείξεζε λα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο θαη λα βξίζθεη θαηλνηφκεο ηδέεο ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο – πειάηεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά „αδχλακα ζεκεία‟ κίαο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη νη κε ζχγρξνλεο
κεζφδνπο εμππεξέηεζεο θαη δηάζεζεο ππεξεζηψλ αιιά θαη ηα κε „κνληέξλα‟ πξντφληα κίαο
μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζε ζεκείν πνπ ππάξρεη ζπξξηθλσκέλε αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, ζε
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κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε αδχλαην ζεκείν ζεσξείηαη ε ΄θαθή‟ εμππεξέηεζε ή ν κε
θαινζπληεξνχκελνο ρψξνο ηνπ μελνδνρείνπ. Απ‟νηηδήπνηε θαη λα απνηειείηαη ην αδχλαην
ζεκείν ε επηρείξεζε αθφηνπ ην εληνπίζεη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ θαηά ην πιήζηνλ ηελ
αξλεηηθή ηνπο δξάζε φπνπ είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί.
Ο πην έγθπξνο ηξφπνο λα εληνπηζηνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο είλαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα. Έηζη ινηπφλ, πνιιέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ
πηνζεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξαγκαηνπνηνχλ θαηά πεξηφδνπο, επαλνκαδφκελν
AUDITS (έιεγρν) ψζηε λα θαηαγξάςνπλ ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία.

4.4 ΔΞΧΣΔΡΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ: ΔΤΚΑΙΡΊΔ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΈ
Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε (external audit) έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Έηζη ινηπφλ, ε δηαδηθαζία
πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε έρεη σο ζηφρν λα εθεχξεη θαη λα θξίλεη ηηο
επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ βξίζθνληαη ζηε ηνπξηζηηθή αγνξά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξψηνλ ε „επθαηξία‟ γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζεσξείηαη
εθείλε ε επηινγή πνπ κπνξεί λα θάλεη έηζη ψζηε λα επσθειεζεί ζεηηθά ε επηρείξεζε
πξνζθέξνληαο ηεο θέξδνο. Γεχηεξνλ, „απεηιή‟ γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα
επαλνκαζηνχλ νη απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε κε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ εάλ δελ έρεη ιάβεη ηξφπνπο
αληηκεηψπηζήο ηεο.(Kotler, Bowen, and Makens, 1996)30
Οη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ κε
θξηηήξην ην πνζνζηφ επηηπρίαο πνπ ιακβάλεη κηα επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά, νη επθαηξίεο είλαη κηα
επηινγή πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ψζηε λα θαηαθηήζεη ηα ιεγφκελα
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ζεηηθά κία
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δηθαηνινγεί θαηά πφζν ζεηηθά δηελέξγεζε ε επηινγή κηαο ειθπζηηθήο
επθαηξίαο. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα επεξεαζηεί άκεζα ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, δειαδή λα
επσθειεζεί απφ θέξδνο, ή έκκεζα κε ζηαδηαθή κεγέλζπζε ζηηο πσιήζεηο ή ηελ επέθηαζε ηεο
επηρείξεζεο ζηελ μελνδνρεηαθή αγνξά. Δλ θαηαθιείδη, ηα δπλαηά ζεκεία κηαο μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο δείρλνπλ θαηά πφζν ζεηηθά ή αξλεηηθά επεξέαζαλ ηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζε
30 Kotler P. and Bowen J. and Mackens J., Marketing for Hospitality and Tourism , Prentice Hall ,1996
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ζχγθξηζε κε ηηο απαξαίηεηεο δηελέξγεηεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα εθκεηαιιεπηεί κηα
ζπγθεξθηκέλε επθαηξία.
Οη απεηιέο γηα κηα επηρείξεζε απνηειεί „ξίζθν‟ γηα ηελ επηρείξεζε ε νπνία πξέπεη λα
δξάζεη άκεζα έρνληαο ηηο δηθέο ηεο ακπληηθέο ζηάζεηο γηα λα απνθερζνχλ ηπρφλ απψιεηεο φπσο
γηα παξάδεηγκα ηε κείσζε θεξδψλ.
4.4.1 ΔΞΧΣΔΡΙΚ ΠΔΡΙΒΆΛΛΟΝ: ΑΝΆΛΤΗ PEST
Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο επηβάιιεηαη απφ ηε δηνίθεζε, λα ειέγρνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ
ηνπνζεηείηαη απηή δηφηη παξεπξίζθνληαη „απεηιέο‟ νη νπνίεο κπνξεί λα βιάςνπλ ηε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Απηνί είλαη νη εμήο: νη πνιηηηθνί , νη νηθνλνκηθνί, νη ηερλνινγηθνί θαη
νη θνηλσληθνί.
Πνιηηηθνί
Ζ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε έρεη ηελ επρέξεηα κε βάζε ηελ εθάζηνηε εμνπζία ηεο ρψξαο ε
νπνία είλαη ε έδξα ηεο, ζχκθσλα ην δίθαην θαη ηε λνκηθή ππφζηαζε ηεο θαζψο ηνπο
ηεξνχκελνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο λα πξνζδηνξίζεη ηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ
επηβάιιεηαη λα παξέρεη. Δπηπξφζζεηα, βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα ζεζπίζεη κεραληζκνχο κέζσ ησλ
νπνίσλ ζα δηελεξγείηαη αθξηβήο έιεγρνο επαλνκαδφκελνο σο „θαιέο πξαθηηθέο αληαγσληζκνχ‟
θπξίσο κέζσ πνιπεζληθψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη λα εληζρχζεη ηνλ ηνκέα απηφ,
κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη επελδχζεσλ.
Δπίζεο, ππάξρεη δηθαηνδνζία απφ ηελ GATS ( General Agreement on Trade Services)
θαζψο θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (World Trade Organization) γηα ηελ „έλσζε‟ ή
ηε πψιεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζε πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ ζεσξνχληαη θέληξα
εζηίαζεο θαη δηακνλήο.
Οηθνλνκηθέο
Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απνηειεί αλαπφζπαζην θαη θεξδνθφξν θνκκάηη απνθέξνληαο
ρξεκαηηθά έζνδα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Κπξίσο, ηα μελνδνρεία απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή
απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο αθνχ 1.3 δηο
δνιιάξηα είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηνπ
Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ, εηδηθά ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα.
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‟απηφ ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ε δεκηνπξγία θαη ε εγθαηάζηαζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ,
νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη απνηέιεζαλ θηλεηήξην παξάγνληα ψζηε λα
δεκηνπξγεζνχλ δίαπινη επηθνηλσλίαο κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο αλάπηπμεο θαη
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή θαηά ην πιείζηνλ μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο θαη παξάιιεια ηελ ππεξαμία ηεο γεο ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη κηα μελνδνρεηαθή
κνλάδα. Καηφπηλ κέζα απφ κειέηε, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε κηα μελνδνρεηαθή
κνλάδα πσο κπνξεί λα επηδξάζεη νηθνλνκηθά ζηνλ ηφπν απηφ, ε αιιαγή ηνπ βησηηθνχ επηπέδνπ
πνπ ππάξρεη θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή απηή. Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα αλαινγηζηεί
θαλείο ηα ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία νη ηνπξίζηεο – επηζθέπηεο δηαζέηνπλ γηα ηελ αγνξά
πξντφλησλ απφ ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα αιιά θαη ηηο ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
επνκέλσο ζθνπφο καο είλαη λα παξαηεξήζνπκε θαηά πφζν αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά έλαο ηφπνο.
Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο έλα ζρέδην αλάπηπμεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ην νπνίν δελ
έρεη κειεηεζεί πξνζεθηηθά κπνξεί λα „βιάςεη‟ ην πεξηβάιινλ, ηελ εξγαζηαθή επνρηθφηεηα θαη
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηφπνπ γηα λα απνθέξεη επθαηξηαθφ θέξδνο ην ιεγφκελν „Hotel chain‟, ην
νπνίν δελ απνβιέπεη ζηελ επεκεξία θαη αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Γη‟απηφ ην ιφγν, ε θάζε
επηρείξεζε πξέπεη λα θάλεη κηα ζνβαξή θαη πξνζεθηηθή κειέηε θαη νξγάλσζε κε ζπλελλφεζε κε
ηηο ηνπηθέο αξρέο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηφπν θαη κεηέπεηηα γηα ηηο
επηρεηξήζεηο.
Σερλνινγηθνί
Ζ χπαξμε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ηφπνπο πνπ ππάξρεη κεγάιε εηζξνή
ηνπξηζηψλ είλαη πην εχθνιε ε επαλέληαμε ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.
Όπσο:


ε χπαξμε κέζσλ κεηαθνξάο βνεζνχλ ηνπο επηζθέπηεο λα κεηαθηλνχληαη γξήγνξα θαη κε
άλεζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο,



εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ μελνδνρεία θαη
ζπλεδξαθά θέληξα ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηνλ επηζθέπηε,



ε χπαξμε ΑΣΜ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ,



ρξεκαηνθηβψηηα, ζην θάζε δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ ψζηε λα θπιάζζνπλ ηα πξάγκαηά
ηνπο νη επηζθέπηεο κε αζθάιεηα,



εμαεξηζκφο ησλ δσκαηίσλ θαζψο θαη ηνπ μελνδνρείνπ γεληθφηεξα, θαη ηειερεηξηζηήξηα
ηα νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ν θάζε επηζθέπηεο κεκνλσκέλα ξπζκίδνληαο ηελ
ζεξκνθξαζία πνπ επηζπκεί,
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παξνρή κηθξψλ ππνινγηζηψλ ην νπνίν ζα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζηνλ
θάζε επηζθέπηε – ηνπξίζηα.

πλήζσο, μελνδνρεία 5 αζηέξσλ απεπζχλνληαη ζε niche ηκήκαηα αγνξψλ, δειαδή ζε κηα
νκάδα δπλεηηθψλ πειαηψλ ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζην έπαθξνλ. Όπσο γηα
παξάδεηγκα:
i.

Voice reservation (θξάηεζε κε θσλεηηθή ερνγξάθεζε)

ii.

Internet distribution system (θαλάιηα δηαλνκήο κέζσ δηαδηθηχνπ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα κε αζθάιεηα)

iii.

Global distribution system (επηθνηλσληαθφο δίαπινο κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο
παγθνζκίσο)

iv.

Digital content solutions (ςεθηαθή θχιαμε αληηθεηκέλσλ)

Υξεζηκνπνηψληαο φια απηά ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αλαλέσζε θαη εμέιημε ησλ δνκψλ αιιά θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο
θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ.
Σέινο, ειίζζεηαη θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ηεο μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο. Δπνκέλσο,θάζε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα κειεηά θαη λα εθαξκφδεη ην
ζρέδην αλάπηπμεο ζε καθξνρξφληα πεξίνδν.
Κνηλσληθνί
Ζ εηζξνή ηνπξηζηψλ ζε έλαλ ηφπν έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ
ηφπνπ απηνχ, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο νη ηνπξίζηεο πνιιέο θνξέο κεηαδίδνπλ
ηα δηθά ηνπο ήζε, έζηκα, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηε ρψξα πνπ ηνπο θηινμελεί. Ηζρχεη φκσο θαη
ην αληίζεην,παξαδείγκαηνο ράξηλ νη ηνπξίζηεο εθφζνλ αλαρσξνχλ απφ ηελ ρψξα πνπ ηνπο
θηινμέλεζε καηαθέξνπλ ζηε ρψξα ηνπο έζηκα θαη αμίεο πνπ ελζηεξλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
παξακνλήο ηνπο. Έηζη ινηπφλ γη‟απηφ ην ιφγν, αξθεηά μελνδνρεία ζηελ ππεξεζία αλαςπρήο
„hotel animation‟ πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα βξαδηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα „ειιεληθή
βξαδηά‟, ζηνπο μέλνπο ελνίθνπο ηνπο, νη νπνίεο βξαδηέο έρνπλ σο ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ ηε
θνπιηνχξα ησλ ειιεληθψλ θαγεηψλ, ρνξψλ θαη γεληθά ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζε
εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Γειαδή, δεκηνπξγείηαη κηα „ζρέζε‟ εζίκσλ θαη πνιηηηζκψλ
ζηηο θνηλσλίεο πνπ είλαη ζε επαθή κε μέλνπο ηνπξίζηεο, ην νπνίν κπνξεί λα θέξεη θαηλνχξηεο
ηάζεηο ηεο κφδαο, ζπκπεξηθνξάο θαη θπξίσο κεηαβνιέο ζηελ γιψζζα.
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4.5 Η ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΉ ΑΓΟΡΆ ΚΑΙ Η ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΊΗΉ ΣΗ
Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα κία επηρείξεζε είλαη ε
δηέπξπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο φπνπ ε επηρείξεζε ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. Κχξην κέιεκα ηεο
ηκεκαηνπνίεζεο απηήο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλαμε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο ζηα
ηκήκαηα ηεο αγνξάο φπνπ ζα επηθέξεη ηελ αλάπηπμε θαη εηζξνή θέξδνπο ζε
απηήλ.(Απισλίηεο,2001).
Με βάζε ηνπο Blackwell et al. (2001,ζει.39) φξηζαλ ηε δηαδηθαζία ηκεκαηνπνίεζε ηεο εθάζηνηε
αγνξάο σο 31: „ηε δηαδηθαζία επηινγήο κηαο νκάδαο αηφκσλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα θνηλά
ζηνηρεία, βαζηδφκελε ζε κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ‟. θνπφο ινηπφλ γηα
ηελ επηρείξεζε είλαη λα επηθεληξσζεί ζηε θνπιηνχξα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο αγνξάο πνπ
έρνπλ επηιέμεη έηζη ψζηε λα αλαθαιχςνπλ πνηα είλαη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ηνπο „ελψλεη‟ θαη λα
ηα επελδχζνπλ ζε απηά κε απνηέιεζκα ηελ εηζξνή θεξδψλ ζε απηή.
Τπάξρνπλ πνιιά ηκήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Με
βάζε ινηπφλ ηνπο Kotler et al.(2005) ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο δηαθξίλεηαη ζηα εμήο ηέζζεξα
ηκήκαηα:
1) Γεσγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε (geographic segmentation).
2) Γεκνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε (Demographic segmentation).
3) Φπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε (Psychographic segmentation).
4) πκπεξηθνξηθή ηκεκαηνπνίεζε (Behavioural segmentation).
Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ην ηκήκα ζα πξέπεη :
-

Να κπνξεί λα αλαιπζεί

-

Να έρεη πξαθηηθά κεηξήζηκν κέγεζνο

-

Να είλαη εχθνια πξνζπειάζηκν

-

Να είλαη ζεκαληηθφ θαη λα είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηείηαη
θεξδνθφξα.

31

Blackwell, R.D., Miniard P.W. and Engel J F (2001) „Consymer Behaviour‟ 9 th edition, Florida: Hart court
Inc,ζει.39
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4.6 ΑΝΆΛΤΗ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΉ ΑΓΟΡΆ
ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε κηαο μελνδνρεηαθήο αγνξάο εκπεξηθιείεη ηα εμήο :
Α) Σελ έξεπλα θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ πνπ έρεη ε εθάζηνηε μελνδνρεηαθή θαη
ηνπξηζηηθή αγνξά.
Β) Σελ έξεπλα θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο ή
πξντφληα πνπ παξέρνληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο ή ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
4.6.1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΌ
ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε, πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζεσξνχληαη νη αληαγσληζηέο κηαο
μελνδνρεηαθήο ή ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ζπκπεξηθιείνληαη
αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Σν ζρέδην ηνπ μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ ζεσξείηαη επηηπρέο
φηαλ κία επηρείξεζε θαηαλνεί ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ αληαγσληζηψλ θαη
πεξαηηέξσ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθιακβάλεη ην ζθεπηηθφ αιιά
θαη ηα ζρέδηα δξάζεο κάξθεηηλγθ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο.
Δπνκέλσο, κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα
ςπρνινγήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο αιιά θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο θαιείηαη λα νξίζεη κε
ζαθήλεηα :
i.

Σνπο αληαγσληζηέο ηεο

ii.

Σνπο ζηφρνπο ηεο

iii.

Σα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία ηνπο

iv.

Σα ζρέδηα δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά

v.

Αλάπηπμε ακπληηθψλ ζηάζεσλ ζε πεξίπησζε αλαπάληερσλ αληηδξάζεσλ απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο.
Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε

εγξήγνξζε ψζηε λα εθιακβάλεη ηε δχλακε πνπ πεγάδεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο αιιά θαη
απφ πνηά ζηνηρεία ηελ απαξηίδνπλ. Με βάζε, ινηπφλ ηνλ Porter (1980) νη δπλάκεηο απηέο είλαη 32:

32

i.

Ζ είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά θαη νη απεηιέο πνπ θξχβνπλ

ii.

Οη θαηαλαισηέο θαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ αγνξά

Porter, M. E. (1980) Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, Free Press
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iii.

Ζ εμαθάληζε ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ

iv.

Ζ έθηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ

v.

Ζ δχλακε ησλ θνξέσλ πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη ε επηρείξεζε

4.6.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΝ

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα κία επηρείξεζε είλαη λα θαηαλνεί ηελ ςπρνινγία ηνπ
θαηαλαισηή, εκπεξηέρνληαο θαη ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα
επηιέμνπλ έλα μελνδνρεηαθφ πξντφλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αγνξάζνπλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο
Wilson, Gilligan and Pearson (1995),ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο, νη
νπνίεο ζα βνεζήζνπλ κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνλ παξαπάλσ ζηφρν33:


ε πνην θνηλφ θαη ηκεκαηηθή αγνξά απεπζχλνληαη



Πνηεο εηλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο



Γηα πνηφ ιφγν ην επηιέγνπλ



Πνηνη εκπιέθνληαη ζηελ αγνξά ησλ αγαζψλ



Με πνηφ κέζσ πιεξσκήο ην αγνξάδνπλ θαη πφηε ην πιεξψλνπλ



Σε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αγνξά



Πνην είλαη ην ζεκείν δηαλνκήο

Ζ ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα θξηηήξηα αγνξάο νπνηνπδήπνηε πξντφληνο
εμαξηάηαη απφ:


Πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο,



Κνηλσληθνχο παξάγνληεο



Πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο



Φπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.

Δλ ηέιεη, κία επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα θξππηνγξαθήζεη ηελ θαηαλαισηηθή
ζπκπεξηθνξά κίαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο:


ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,



ηα δεκνγξαθηθά,



ηα ςπρνγξαθηθά

33 Wilson R.M.S and Gilligan C. and Pearson D. (1995) , Strategic Marketing and Management , Butterworth Heinemann

„

‟
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4.7 ΣΡΑΣΗΓΙΚΈ ΑΝΆΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΈ ΜΈΘΟΓΟΙ
Οη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθέο κέζνδνη σο εμήο
ζηπαηηγικΫρ ανΪπηςξηρ

34

:

ανηαγωνιζηικΫρ μΫθοδοι

Eπηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο

πζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία

Franchising

Αλάπηπμε εκπνξηθήο κάξθαο

ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο

Πνηφηεηα πξντφληνο

πκβφιαηα κάλαηδκελη

χλζεηε ηηκνιφγεζε

Πεγή: Travel & Tourism Analyst, No. 3, 1993, Σhe Economist Intelligence Unit
1. Eπηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο (Joint Ventures)
Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο ιεηηνπξγνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ απμεκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ
εμάπισζε ηεο ζην ηνκέα πνπ εδξαηψλεηαη.
2. Franchising (Γηθαηνπαξνρή).
Σν franchising πξνηηκάηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:


Ο franchisor (δηθαηνπάξνρνο) ζπλήζσο δελ επελδχεη θεθάιαην κε απνηέιεζκα ν
franchisee (δηθαηνδφρνο) λα έρεη ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν.



Ο franchisor δελ ζπαηαιά ρξφλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εηαηξείαο ζε άιιεο αγνξέο.

34 σηεξηάδεο Μάξηνο, Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων ,

„

Σφκνο Β, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 2000, ζει. 122-137

‟
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3. ηξαηεγηθέο πκκαρίεο
Ζ ζηξαηεγηθή ζπκκαρία είλαη κία ιεηηνπξγία πνπ βαζίδεηαη ζην ζπλεηαηξηζκφ ε νπνία δίλεη
ην έλαπζκα ζε κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα εμειηρζεί ηαρχηαηα καδί κε θάπνηα άιιε
αιπζίδα.
Ζ ζεηηθή φςε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ είλαη πσο νη αιπζίδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απνθνκίζνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζήκαηνο πνπ θέξεη ε επηρείξεζε ζε κία θαηλνχξηα
αγνξά. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο γηα ηελ επηζχλαςε κίαο ζηξαηεγηθήο ζπκκαρίαο
δελ πξνυπνζέηεη αξθεηφ ρξεκαηηθφ πνζφ επέλδπζεο ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απ΄απηή ηε ζπκκαρία. Σα νπνία είλαη ηα εμήο:


Με επαξθήο ηερλνγλσζία πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη πεξαηηέξσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο



Διαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ράζκα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ πνπ δηαθξίλνληαη ζε κία λέα αγνξά.



Ζ κείσζε ησλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ

4. πκβφιαηα κάλαηδκελη
Σν ζπκβφιαην κάλαηδκελη νπζηαζηηθά είλαη ζχκβαζε πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ ελφο
ηδηνθηήηε μελνδνρείνπ θαη κίαο επηρείξεζεο ιεηηνπξγίαο μελνδνρείσλ, ε νπνία αλαιακβάλεη
φια ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο απφ ηα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ εηαηξεία –
επηρείξεζε ε νπνία παξέρεη κάλαηδκελη είλαη ππεχζπλε λα ηαθηνπνηεί φια ηα ιεηηνπξγηθά
έμνδα απφ ηα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ, λα παίξλεη ην πνζνζηφ πνπ ηεο αλαινγεί (management
fee) θαη λα παξαδίδεη ην ππφινηπν. Δπνκέλσο, ν ηδηνθηήηεο είλαη εθείλνο πνπ έρεη πιήξε
επζχλε, λνκηθή θαη νηθνλνκηθή, γηα ηελ ππφζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο.
πλήζσο, νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν ζε φηη
αθνξά ην κάλαηδκελη θαη ηε ηερλνγλσζία, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ θαη ρεηξίδνληαη
πςειήο απφδνζεο ζπζηήκαησλ θξαηήζεσλ.
Σέινο, ε ζεηηθή πιεπξά θαηνρήο ζπκβνιαίσλ κάλαηδκελη είλαη πσο δελ είλαη αλαγθαίν
κεγάιν πνζνζηφ επέλδπζεο θαη παξάιιεια ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
επηβάιινληαο θαη εθείλε απφ κεξηά ηεο ηε γλψκε πνπ έρεη γηα ηπρφλ άιιεο επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά .
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ΚεθΪλαιο 5ο : ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ
ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
5.1 ΣΥΟΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Οη ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ ζε κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε εκπεξηθιείνπλ ηε ζηξαηεγηθή
θαηεχζπλζε ηεο. Απηνί νη ζηφρνη απνξξένπλ απφ ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζεζπίζεη κηα
επηρείξεζε θαη απνβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επθαηξηψλ ηεο, θαζψο θαη
ζηελ άκεζε δξάζε ησλ απεηιψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο.
πλεπψο, ζηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε νη ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα θαζηεξψλνληαη
κεηά ηε ιήμε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο πνπ έγηλε, φπνπ είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζε αξκνλία ηα
δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, απηνί νη ζηφρνη φπσο είλαη
θπζηνινγηθφ, θέξλνπλ επηπηψζεηο απφ θάπνηνπο παξάγνληεο ( Johnson and Scholes,1988 ) πνπ
είλαη νη εμήο 35:
Α) Σελ πνξεία θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο
δηαδηθαζίεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο.
Β) Σελ δηνίθεζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ θηινζνθία ηεο ζηελ νπνία
είλαη βαζηζκέλε
Γ) Σνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα νη λνκηθνί θαη νη
θνηλσληθνί ζεζκνί πνπ ππάξρνπλ
Γ) Σε ζπκβνιή ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο (ζρήκα 6.1)
Οη ζηφρνη κάξθεηηλγθ αλαθέξνληαη ζε πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο ππνρξεψζεηο κηαο
επηρείξεζεο. Απηέο εθθξάδνληαη σο „‟ζηάηνπο‟‟ πνπ έρεη ε επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηηο
επηδφζεηο ηεο είηε γηα ηηο δεδνκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, είηε σο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο
είλαη εθηθηφ λα βξεζεί ε επηρείξεζε κέρξη έλαλ νξηζκέλν ρξφλν.
χκθσλα κε ηνλ Middleton(1997), νη ζηφρνη κάξθεηηλγθ θαηεγνξνπνηνχληαη σο εμήο 36:
1. ζηξαηεγηθνί
2. ηαθηηθνί ή επηρεηξεκαηηθνί
3. ζηφρνη θαζψο θαη ζρέδηα κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κείγκα κάξθεηηλγθ
Βέβαηα, δελ ππνβάιινληαη θάπνηα θαζηεξσκέλε ηερληθή κε ηελ νπνία απηνί νη ζηφρνη ηνπ
κάξθεηηλγθ, κηαο μελνδνρεηαθήο ή ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, „πινπνηνχληαη‟, αιιά φκσο ε
35 Johnson, G. αnd Scholes, K. (1988), „Exploring Corporate Strategy‟, London: Prentice-Hall, 2nd edition, ζει. 114
36

Middleton V.T.C (1997)‟ Marketing in Travel and Tourism‟, Butterworth – Heinemann, 2nd edition
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πνηφηεηά ηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Σα 4 θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, κε
βάζε ηνλ McDonald (1995) είλαη ηα εμήο 37:
1) Ζ ηεξάξρεζε. Γειαδή λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο
παξά ζ‟εθείλσλ ησλ ππνινίπσλ ζηφρσλ.
2) Ο πνζνηηθφο θαη ν ρξνληθφο θαζνξηζκφο ζα πξέπεη λα ζαθελίδνληαη κε αθξίβεηα
ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αβεβαηφηεηεο.
3) Ζ ξεαιηζηηθφηεηα. Γηα λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη κηαο μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα αξκφδνπλ ζηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο θαζψο
θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο.
4) Ζ ζπκβαηφηεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο, ψζηε λα κελ απνθιείεη ν
έλαο ηνλ άιινλ.
Γηάγξακκα 5.1: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ ζρεδίσλ κάξθεηηλγθ
ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Κνηλσληθέο αμίεο
Οκάδεο πίεζεο θαη επηξξνήο
Κπβέξλεζε θαη αξρέο
Ννκνζεζία

ΦΤΖ ΣΧΝ ΓΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Καηάζηαζε ηεο αγνξάο
Πξντφληα
Σερλνινγία

ΣΟΥΟΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ
Ηζηνξία θαη ειηθία ηνπ νξγαληζκνχ
Μνξθή εγεζίαο θαη δηνίθεζεο
Οξγαλσηηθή δνκή θαη ζπζηήκαηα

ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ ΚΑΗ
ΟΜΑΓΔ
Πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
πλεξγαζίεο θαη ζπκκαρίεο
Αληηπαξαζέζεηο

Πεγή: Johnson, G. αnd Scholes, K. (1988), Exploring Corporate Strategy, London: PrenticeHall, 2nd edition, ζει. 114.
37

McDonald M.(1997) „Marketing Plans: how to prepare them, how to use them‟, Butterworth – Heinemann, 3rd
edition
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Οη ζηφρνη κάξθεηηλγθ ζπλδένληαη κε ηξεηο παξάγνληεο, πνπ ζεσξεηηθά πξέπεη λα είλαη
πξνζειθπζηηθέο γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Οη ζηφρνη απηνί, θαηά ηνλ Mckay (1972) είλαη
38

:
1) Ζ κεγέλζπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζην ζχλνιφ ηεο.
2) Σε κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ έρεη ε επηρείξεζε
3) Ζ αχμεζε ηνπ θέξδνπο

πλεπψο, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ελαιιαθηηθνί ζηφρνη κάξθεηηλγθ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαη ζα έρνπλ σο ζθνπφ (Guiltinan & Paul, 1988) 39:


ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ έρεη ε επηρείξεζε



ηελ θαηνρή ηνπ ίδηνπ κεξηδίνπ θαζψο θαη ε επηθξάηεζή ηνπ



Σε βειηηζηνπνίεζε ηεο ξεπζηφηεηαο



ηελ απφιπηε ηζνξξνπία ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο.



ηε ζπλερή άλνδν ησλ θεξδψλ



ηελ εθαξκνγή ελφο θαηλνχξηνπ πξντφληνο ζηελ μελνδνρεηαθή αγνξά

Έηζη ινηπφλ, κε βάζε απηνχο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ζηφρνπο μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ, ππάξρεη
κία ηερληθή πνπ βνεζάεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ. Απηή ε ηερληθή, ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν
ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ Ansoff(1984)40. χκθσλα κ‟απηφ ην κνληέιν, νη ελαιιαθηηθνί
ζηφρνη κάξθεηηλγθ ρσξίδνληαη ζε 2 παξακέηξνπο:
i.

Σν πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη

ii.

ην ηφπν αγνξάο φπνπ ην πξντφλ παξέρεηαη.

„Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο επηπιένλ νκάδεο ελαιιαθηηθψλ
ζηφρσλ κάξθεηηλγθ‟ (Ansoff, 1984)41 :
1. Ζ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξνσζεί θαη δηαλείκεη ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα ζηνπο
πειάηεο ηεο αγνξάο ηεο. (δηείζδπζε ηεο αγνξάο)
2. Ζ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ θαηέρεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε θαζψο θαη ε
πψιεζή ηνπο ζε θαηλνχξηεο αγνξέο (επέθηαζε αγνξάο)

38

McKay, E.S (1972) „The Marketing Mystique‟, American Management Association
Guiltinan J.P &Paul G.W. (1988) „Marketing Management: strategies and programs‟, McGraw-Hill, 3rd edition
40
Ansoff H.I (1984), „Implementing Strategic Management, Prentice-Hall
41
Ansoff H.I (1984), „Implementing Strategic Management, Prentice-Hall
39
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3. Ζ δεκηνπξγία θαηλνχξησλ πξντφλησλ απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε γηα ζπγθεθξηκέλε
πειαηεία ηεο αγνξάο (αλάπηπμε πξντφλησλ)
4. Ζ δεκηνπξγία θαηλνχξησλ πξντφλησλ απφ ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε γηα πξνψζεζε
ηνπο ζε θαηλνχξηεο αγνξέο (δηαθνξνπνίεζε)
Σέινο, θαηά ηνλ Ansoff απηφ ην κνληέιν ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο έρεη σο ζθνπφ λα
δηεπθνιχλεη ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
κάξθεηηλγθ κε θαηαλνεηφ ηξφπν έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη
εμέιημεο ηνπ.
5.2 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΈ ΣΡΑΣΗΓΙΚΈ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Αλαπηχζζνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο είλαη θαιά δνκεκέλεο
θαη απνξξένπλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, έρεη
σο απνηέιεζκα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ κάξθεηηλγθ πνπ έρεη ζέζεη ε εθάζηνηε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Έηζη ινηπφλ, νη ιεηηνπξγίεο απηέο απαξηίδνπλ ηηο ιεγφκελεο
ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα
επηθεληξσζεί θαιχηεξα ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, εζηηάδνληαο ζηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Οπζηαζηηθά, νη ζηξαηεγηθέο
κάξθεηηλγθ ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιείν γηα λα ηειέζνπλ ηνπο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί απφ ηελ επηρείξεζε. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Middleton (1997) απηέο νη
ζηξαηεγηθέο πνπ βάδεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ζπγθξνηνχλ ηε ζεκειηψδε επηρεηξεζηαθή
ελέξγεηα πνπ δηεμάγεη ε επηρείξεζε.42 Δπνκέλσο, ν ζθνπφο χπαξμεο ηεο ζηξαηεγηθήο
κάξθεηηλγθ έρεη σο ζηφρν ην κέγηζην θαη πην ηθαλφ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ πνπ
δηαζέηεη κία επηρείξεζε έηζη ψζηε λα ηνπο απνθέξεη έζνδα θαη θέξδε.
χκθσλα κε ηνπο Wilson, Gilligan and Pearson (1995) νη ζηξαηεγηθέο ηνπ
μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ ρσξίδνληαη ζε: πςειέο ή γεληθέο, θαη ζε εηδηθέο. Έηζη, νη γεληθέο
ζηξαηεγηθέο δείρλνπλ πνηα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε έρεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, φηαλ
νη πςειέο ζηξαηεγηθέο είλαη απνδνηηθέο θαη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ησλ
εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Όκσο, νη εηδηθέο πξνέξρνληαη απφ ηηο γεληθέο/πςειέο, νη νπνίεο
ζπληζηνχλ ηηο δηελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εθηειέζηνπλ κε επηηπρία νη γεληθέο
ζηξαηεγηθέο. πλεπψο, πξσηαξρηθφ ξφιν γηα λα πινπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε κηαο

42 Middleton V.T.C (1997) Marketing in Travel and Tourism‟, Butterworth – Heinemann, 2nd edition
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μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο παίδνπλ νη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο δελ ηελ επεξεάδνπλ
άκεζα θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο.43
5.2.1 ΤΦΗΛΈ ΣΡΑΣΗΓΙΚΈ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
„Οη πην γλσζηέο πςειέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε
νξγαληζκφ, είλαη νη ηξεηο γεληθέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο‟44 φπσο δηαηχπσζε ν Michael Porter
(1980 & 1985):45


Πνιιέο επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ ηε ιεγφκελε ζηραηηγική κόζηοσς ε νπνία έρεη σο ζηφρν
λα θξαηά ζε ρακειφ επίπεδν ην θφζηνο ην νπνίν ζα απνδφζεη ε επηρείξεζε γηα λα
παξάγεη έλα πξντφλ.Δπνκέλσο, κηα μελνδνρεηαθή – ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πξέπεη
δηαξθψο λα πξνζθέξεη ηα πξντφληα – ππεξεζίεο ηεο ζε ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ηθαλέο λα
αληαγσληζηνχλ ηελ αγνξά θαη λα απνξξνθήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο
ψζηε λα απνξξένπλ θέξδε ζηελ επηρείξεζε.



Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα κία επηρείξεζε, είλαη λα παξάγεη κνλαδηθά θαη ηδηαίηεξα
πξντφληα ηα νπνία ζα δηαθέξνπλ απ‟απηά πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα μελνδνρεηαθή αγνξά.
Έηζη ινηπφλ, ε επηρείξεζε πξηλ πξνβεί ζηελ παξαγσγή νπνηνπδήπνηε πξντφληνοππεξεζίαο ζα πξέπεη λα δηεμάγεη κηα έξεπλα αγνξάο ψζηε λα δηακνξθψζνπλ έλα πξντφλ,
ην νπνίν ζα είλαη ειθπζηηθφ αιιά θαη μερσξηζηφ γηα ηνπο ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο.
Δίλαη ρξήζηκν, γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα έρεη ζηελ „θαηνρή‟ ηεο κηα δπλαηή
εκπνξηθή επσλπκία θαη παξάιιεια κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα ε νπνία ζα πξνβάιιεη ηα
λέα πξντφληα-ππεξεζίεο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δπν, ζα παξαπέκπεη ζηελ αμηνπηζηία
ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη ζπλψλπκε κε ηελ άξηζηε πνηφηεηα πνπ δηαζέηεη.



Έλαο ηξφπνο ψζηε λα κπνξεί κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα απνθξππηνγξαθήζεη ηηο
αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο
αγνξάο. Όηαλ ινηπφλ, επηιέμεη ην ηκήκα ζην νπνίν ζα δξαζηεξηνπνηεζεί, είλαη ζην
ζηάδην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα βάιεη ζε ηζρχ είηε ηε ζηξαηεγηθή θφζηνπο, είηε ηε
ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ψζηε λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηί είλαη απηφ πνπ ηθαλνπνηεί
ηνπο θαηαλαισηέο.

43 Wilson R.M.S and Gilligan C. and Pearson D. (1995) , Strategic Marketing and Management, Butterworth Heinemann
44
45

Porter, M. E. (1980) Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, Free Press
Porter, M. E. (1985) Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance, Free Press
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„Όηαλ κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε δελ αθνινπζήζεη θάπνηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
αλαθέξακε,αιιά βξεζεί ζηε κέζε νδφ, ζπαλίσο ζα επηηχρεη λα είλαη θεξδνθφξα‟
(Reich,1997) γηαηί 46:
1. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο είλαη ρακειφ,
έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα απνξξνθήζνπλ πιεζψξα θαηαλαισηψλ φπνπ ε
δήηεζε είλαη ειαζηηθή.
2. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ή
δηαθνξνπνίεζεο ζα απνξξνθήζνπλ πιεζψξα θαηαλαισηψλ φπνπ ε δπλαηφηεηα
εηζξνήο θεξδψλ ζα είλαη πην απνδνηηθή.

Γηάγξακκα 5.2 : Μνληέιν ησλ γεληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Porter

Δζηίαζε

Μέζε νδφο

Κφζηνο

Γηαθνξνπνίεζε

Πεγή: Porter, M. E. (1980) Competitive strategy: techniques for analyzing industries and
competitors, Free Press.
5.2.2 ΔΙΓΙΚΈ ΣΡΑΣΗΓΙΚΈ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Δίλαη δηαπηζησκέλν, πσο νη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο απνξξένπλ απφ ηα 4 ζηνηρεία πνπ
απαξηίδνπλ ην κείγκα κάξθεηηλγθ κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο πνπ είλαη ηα εμήο:
- ην πξντφλ,

46

Reich, A.Ε (1997) „Marketing Management dor the hospitality Industry: A strategic approach‟, John Wiley and

Sons
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- ηε ηηκή,
- ηε δηαλνκή θαη
- ηελ πξνψζεζε
χκθσλα κε ηνλ McDonald (1995) ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο εηδηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο
είλαη νη εμήο47:


Όηη ζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ - ππεξεζία
α. Γεκηνπξγία πιεζψξαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε
β. Δλαιιαγή ή εμέιημε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο πνηφηεηαο πνπ
πξνζθέξεη
γ. Γεκηνπξγία ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ.
δ. Γηαξθή ελαιιαγή ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε.
ε. Πξνβνιή λέσλ πξντφλησλ, πξαγκαηνπνίεζε δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη
δηαθήκηζε ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο (brand name)



Όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηηκή
Α) Δμέιημε ζην ηξφπν ηηκνιφγεζεο
Β) Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη πιεξσκήο απφ ηνπο πειάηεο
Γ) Έμππλνη ηξφπνη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ θαηαλαισηέο γηα ην ζπλδπαζκφ πξντφλ – ηηκή.
Γ) Γηαξθή πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ψζηε λα απνθηήζνπλ έδαθνο ζε κία αγνξά.



Όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε
Α) Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη ψζηε λα πξνβάιινπλ ην πξντφλ ζηελ αγνξά φπσο γηα παξάδεηγκα

ελαιιαθηηθέο δηαθεκίζεηο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο.


Όηη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή
Α) Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε δηαθνξεηηθά θαλάιηα δηαλνκήο
Β) Δμέιημε ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαλνκή
Γ) Δμέιημε ησλ θαηλνχξησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο
Γ) Γηείζδπζε ησλ εμσηεξηθψλ δηαλνκέσλ ηνπ πξντφληνο.
Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε θαη ε γεληθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα επηρείξεζε

ζπλδέεηαη άκεζα θαη επεξεάδεηαη παξάιιεια κε ηηο εηδηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη επηιέμεη ε
επηρείξεζε. Οη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο επεξεάδνληαη απφ πνιπάξηζκνπο δείθηεο νη νπνίνη
47

Υξήζηνπ Δ., (2005), «Ξενοδοτειακό Μάρκεηινγκ: Σηραηηγικός Στεδιαζμός και Εθαρμογές»,
ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο , Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
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ραξαθηεξίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηα θέξδε πνπ εηζξένπλ ζηελ
επηρείξεζε, ηελ θαηάθηεζε ηεο αγνξάο θαη ε απαινηθή ησλ αληαγσληζηψλ απφ ηελ αγνξά πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη. (Reich,1995).
Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Middleton (1997), νη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη κηα μελνδνρεηαθή/ηνπξηζηηθή επηρείξεζε είλαη νη εμήο:
1. ε ελαιιαγή ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο
2. κεγηζηνπνηήζε ηεο ελ δπλάκεη αγνξάο
3. απφθηεζε ξεπζηνχ θέξδνπο
4. απνδνηηθφηεηα επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ
5. ηνλ θχθιν βησζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο
6. απαινηθή ησλ αληαγσληζηψλ
Έηζη ινηπφλ, γηα παξάδεηγκα, ην κνληέιν αλάπηπμεο θαη κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπ Boston
Consulting Group (BCG) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Bruce D. Henderson γηα ηελ BCG ην
1970, ψζηε λα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία ζηελ αλάιπζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Jain
(1985), ζεσξείηαη κηα επσθειήο ηερληθή αλάπηπμεο αληηθεηκεληθψλ ελαιιαθηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ48.
Σν κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

48

Jain S.C, (1985), „Marketing planning and strategy‟, South-Western Publishing Company, 2nd edition
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Πεγή: www.google.com
χκθσλα ινηπφλ, κε ην κνληέιν αλάπηπμεο θαη κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηνπ BCG, ππάξρνπλ
ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε πξντφλησλ. Μηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα
εληνπίζεη ζηα πξντφληα ηεο, ηα ελαιιαθηηθά είδε πξντφλησλ ηα νπνία είλαη 49:
1) Σν αζηέξη ( πςειφ κεξίδην αγνξάο, πςειή αλάπηπμε αγνξάο)
Γειαδή ηα πξντφληα απηά έρνπλ ηαρεία αλάπηπμε θαη έλα θπξίαξρν κεξίδην αγνξάο.
πλεπψο, απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εγεηηθά πξντφληα κε απνηέιεζκα
λα παξάγνπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά αθνχ έρνπλ κεγάιε δχλακε ζηελ αγνξά. Σν
θχξην πξφβιεκα φκσο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ πξντφλησλ, είλαη φηη πξέπεη λα θξίλνπλ
θαηά πφζν ε αγνξά ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ή αλ ζα έρεη θαζνδηθή πνξεία. Σα
πξντφληα απηά αλ θξαηήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο κπνξεί λα γίλνπλ „δνιιάξην ή
αγειάδεο κεηξεηψλ‟, αλ φκσο είλαη αλίθαλα λα θξαηήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηφηε ζα
γίλνπλ „ζθπιί‟. 50
2) Σν „δνιιάξην ή αγειάδεο κεηξεηψλ‟ (πςειφ πνζνζηφ , ρακειή αλάπηπμε)
πκβνιίδεη ην πξντφλ κηαο εηαηξείαο πνπ έρεη πςειφ κεξίδην αγνξάο ζε κία αγνξά κε
αλεπηπγκέλε θαη ρσξίο πςειή ηερλνγλσζία. πλήζσο, νη εηαηξείεο απηέο δελ παξάγνπλ
ζεκαληηθφ επίπεδν εηζνδήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη ζπγρξφλσο ηελ
αχμεζε ησλ θεξδψλ.
3) Οη ζθχινη (κηθξφ πνζνζηφ, ρακειή αλάπηπμε)
Απηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο „ζθπιηά‟, παξνπζηάδνπλ ρακειφ ή αθφκα
θαη αδχλακν κεξίδην αγνξάο ζε κηα ρακειή αλαπηπζζφκελε αγνξά. πλήζσο, απηά ηα
πξντφληα έρνπλ ρακειφ θέξδνο ζηηο θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο, αιιηψο δεκηνπξγνχλ
απψιεηεο ζηελ επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά είλαη άλεπ αμίαο θαη κεηξεηά – παγίδεο ζηελ
επηρείξεζε.
4) Σν „εξσηεκαηηθφ‟ (ρακειφ πνζνζηφ, πςειή αλάπηπμε)
Απηά ηα πξντφληα είλαη ζε κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε αγνξά, αιιά δελ έρνπλ πςειφ
κεξίδην αγνξάο. Γειαδή, παξνπζηάδνπλ ηελ πςειή αλάπηπμε αγνξάο πνπ έρνπλ αιιά
49 http://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories---boston-consulting-group-matrix ηειεπηαία

πξφζβαζε 25-8-2015
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Growth%E2%80%93share_matrix ηειεπηαία πξφζβαζε 25-8-2015
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ηαπηφρξνλα έρνπλ ρακειφ κεξίδην ζηελ αγνξά. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα,
πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ζην κέιινλ ηε
κεηξαηξνπή ηνπο απφ „εξσηεκαηηθφ‟ ζε „αζηέξηα‟ θαη θπξίσο ζηξαηεγηθέο πνπ ζθνπφο
ηνπο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 51
5.3 ΑΞΙΟΛΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΉ ΣΡΑΣΗΓΙΚΉ
Μηα απφ ηηο δξαηεξηφηεηεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο είλαη λα ειέγρεη ηηο ελαιιαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο ηεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη κε βάζε θξηηεξίσλ, ηα νηθνλνκηθά θαη ηα κε νηθνλνκηθά
(Wilson, Gilligan and Pearson 1995).
„Σα νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ‟, απφ ηνπο Day and Fahley(1988) είλαη: 52


Ζ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο



Ζ εηζξνή πεξηζζφηεξσλ θεξδψλ



Ζ αχμεζε ησλ θεξδψλ



Ζ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ θέξδνπο



Ζ επηηπρήο θεξδνθνξία ζηελ επηρείξεζε



Ζ ειιάησζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο



Ζ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή πνπ κπνξεί λα δσζεί ζηε κεηνρή



Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ

„Σα κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ‟, απφ ηνλ Cravens (1990) είλαη : 53


ηφρνο κεγηζηνπνίεζεο ησλ πσιήζεσλ



Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο μελνδνρεηαθήο αγνξάο



Ζ κειινληηθή εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο



Σξφπνη δξάζεο ηεο επηρείξεζεο γηα λα „ζπληεξνχλ‟ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο
πιενλεθηεκάηα

51

52
53



Δπέθηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά



Δθκεηάιιεπζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ αληαγσληζηψλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο



Ρίζθν ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν

http://www.bcg.com/documents/file13904.pdf ηειεπηαία πξφζβαζε 25-8-2015
Day G.S, and Fahley, L. , (1988) , Valuing Marketing Strategies, Journal of marketing 52(3)., p 45-57
Cravens D.,W., (1990), Strategic marketing, Irwin, 3 rd edition
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Ζ δεκηνπξγία αίζζεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο γηα δηαθάλεηα φζν αθνξά ηα
μελνδνρεηαθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε



Καιχηεξε θαη κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ.

Μία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο, ιακβάλνληαο ππφςελ
ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ
ηνπξηζηηθή αγνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Με απνηέιεζκα ινηπφλ, λα επηιέμεη ην
θαηαιιειφηεξν ζρέδην κάξθεηηλγθ ην νπνίν ζα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ
επηρείξεζε.

ΚεθΪλαιο 6ο : ΜΔΙΓΜΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ
Σν κείγκα κάξθεηηλγθ κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλν κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο θαζψο ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί φιεο ηηο επηζπκίεο θαη
αλάγθεο πνπ ζα έρνπλ νη πειάηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ν
πειάηεο ζα απαηηείηαη λα είλαη ελήκεξνο κε ηε γεληθή θαη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο
(Palmer 2005; Υξήζηνπ 2003). εκαληηθφ ξφιν, ζην λα θαζνξηζηνχλ νη απαηηνχκελνη ζηφρνη
ζην μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα θαζνξηζκέλε επηινγή θάπνησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, θαζψο θαη ηα ηερληθά κέζα
ζπληεινχλ ην κείγκα κάξθεηηλγθ. Έηζη ινηπφλ, φπσο κηα δξαζηεξηφηεηα, ην κείγκα κάξθεηηλγθ
έρεη κηα αξρή θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ,
θαζηζηψληαο ην κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη ζπλερήο θαη θάλεη ηνλ ίδην „θχθιν‟ μαλά απ‟ηελ αξρή.
Δπνκέλσο, ηα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ ή ηα ιεγφκελα “ηέζζεξα P” πνπ ην
απαξηίδνπλ, ν Jerome McCarthy (1978) ηα αλέδεημε θαη χζηεξα ν Philip Kotler (1981) ηα
αλάιπζε πεξαηηέξσ, θαη είλαη ηα εμήο: (Palmer, 2005;Perreault and McCarthy, 2002; Rafiq and
Ahmed, 1995)54:


Πξντφλ (Product)



Σηκή (Price)



Πξνψζεζε (Promotion)



Γηαλνκή (Place)

54 Ahmed, P. K. and Rafiq, M. (1995) “The role of internal marketing in the implementation of marketing strategies”, Journal

of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 1(4), pp.32-51

.
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Βέβαηα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηά ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ
απμήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, θαζνξίδνληαο ινηπφλ ηα “επηά P”, ηα νπνία είλαη ηα
παξαθάησ (Palmer, 2005; Rafiq and Ahmed, 1995):


Άλζξσπνη (People)



Γηαδηθαζία (Process)



Φπζηθή Τπνδνκή (Physical Evidence)

Αλ θαη δηαθξηηέο, νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο απφθαζεο εμαξηψληαη ηαπηφρξνλα ε κία απφ ηελ
άιιε, αθνχ είλαη αιιεινεπεξεαδφκελεο. Οπζηαζηηθά ηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ απνηεινχλ ην κείγκα ηνπ μελνδνρεηαθνχ
κάξθεηηλγθ θαη γηα λα είλαη απνδνηηθφ πξέπεη λα γίλεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ
ζπζρεηηδφκελν κε ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο. πλεπψο, ε επηηπρία κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο
βαζίδεηαη ηφζν ζηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ απ‟απηή αιιά θαη ηηο ηερληθέο κάξθεηηλγθ πνπ
ζα πηνζεηήζνπλ, θαη παξάιιεια απφ ηε βαξχηεηα ηεο θάζε κηάο μερσξηζηά απφ ηηο ζπληζηψζεο
ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηγλθ (Υξήζηνπ, 1999).
6.1 ΥΔΓΙΑΜ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Ο ζρεδηαζκφο κάξθεηηγλθ ζπκπεξηιακβάλεη 7 βαζηθνχο ζηφρνπο:
1. ηελ αιιαγή ηνπ ηνπξηζκνχ (απφ καδηθφ ηνπξηζκφ ζε επηιεθηηθφ ηνπξηζκφ).
2. ηελ ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ηνπ ηνπξηζκνχ ζε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο αγνξέο.
3. θάζε ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζα πξέπεη λα εμειίμεη εθείλν ην πξντφλ πνπ αληηζηνηρεί
θαιχηεξα θαη δξά αληαγσληζηηθά πξνο ηα άιια.
4. ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ φζνλ αθνξά ηε πνηφηεηα
5. πξνβνιή θαηλνηφκσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ
6. ηελ αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ πξννξηζκφ
7. ηε βειηίσζε ηεο ηερλνγλσζίαο

6.2 ΣΔΥΝΙΚΈ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
Ζ ηερληθή ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη σο ζηφρν λα απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα αλαιχζεη ζε
αλψηαην επίπεδν ηελ αγνξά ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε θαη παξάιιεια λα θαηαλνήζεη
βαζχηαηα ηηο αλάγθεο ηεο.
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Γη‟απηφ ην ιφγν ινηπφλ, ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα
πνπ έρεη σο ζηφρν ηε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα εμεηάδεη
φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ηκήκαηνο αγνξάο πνπ βξίζθεηαη. Δλ ζπλερεία, ε επηρείξεζε κφιηο ζπιιέμεη
φια ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επξχηεξε αγνξά φπνπ ε επηρείξεζε ζθνπεχεη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί, ηφηε επηιέγεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα αγνξάο πνπ πηζηεχεη πσο απηή ε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα απνδφζεη επηηπρψο.
Οπζηαζηηθά, ε ζσζηή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο αιιά θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ηεο απνηεινχλ ην κπζηηθφ επηηπρίαο γηα κία αινθιεξσκέλε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Απισλίηε (2004) ζην μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ν „10ινγνο ηνπ κάξθεηηλγθ‟ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
1. επηθεληξψζνπ ζηνλ πηζαλφ πειάηε θαη ζηελ αγνξά ηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε.
2. θάλε ηκεκαηνπνίεζε ηεο πηζαλήο αγνξάο ζνπ.
3. δηάιεμε κε απφιπηε πξνζνρή ηελ αγνξά ζνπ
4. μερψξηζε κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο κάξθεηηλγθ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζνπ
5. πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή εθηίκεζε ηνπ πνξηνθνιίνπ ησλ πξντφλησλ
6. λα δίλεηαη βάζε ζε φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ κάξθεηηλγθ θαη φρη κφλν ζηελ πνιηηηθή ηηκή
ηνπ πξντφληνο
7. λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε
8. αλέδεημε ηα αληαγσληζηηθά δπλαηά ζεκεία ηεο
9. δεκηνχξγεζε πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεγάινπ ρξνληθνχ κήθνπο κε ηνλ πειάηε
10. επέιεμε κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη ηελ επηρείξεζε ζε φιεο ηεο
πηπρέο ηεο θαη ηα ηκήκαηά ηεο.
6.3 ΣΟ ΠΔΓΊΟ ΣΟΤ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ
εκαληηθφ ζηάδην γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη ε ζχληαμε θαη ε εμέιημε ελφο
γξαπηνχ εκπνξηθνχ πιάλνπ, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο – ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη.
Σν πιάλν απηφ ζεσξείηαη ε θαηεπζπληήξηα γξακκή φπνπ ε επηρείξεζε ζα αθνινπζήζεη,
γηα λα παίξλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο φζσλ αθνξά ηελ δηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπο φπσο γηα
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παξάδεηγκα ην ρξφλν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ , ην θεθάιαην θιπ, ψζηε φια απηά λα ππάξρνπλ
ζε απφιπηε ηζνξξνπία.
Απηφ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζην ζχλνιφ ηνπ, ηνπο δηαδνρηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο
ιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαη ηελ δηαθήκηζε ηεο αγνξάο δειαδή, πνηνί
είλαη απηνί πνπ πξνζειθχνληαη πην πνιχ γηα ηηο παξνρέο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα εδξαηψζεη ην
δηθφ ηεο πξνθίι θαη λα πνξεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ. Πξέπεη φκσο ε
επηρείξεζε λα ππνινγίδεη θαη ην κείγκα καξθεηηλγθ ην νπνίν είλαη:


Πξντφλ



Σηκή



Γηαλνκή



Πξνψζεζε

Δλ ζπλερεία, ε επηρείξεζε επηβάιιεηαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην πιάλν πξνζθέξνληαο ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία
νπνηαδήπνηε αιιαγή.
Γεληθά, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ηνλ αζηάζκεην
παξάγνληα – ηνπξίζηεο θάλνληαο ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο αιιά θαη ζηελ
εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Σέινο, νπνηαδήπνηε ηνπξηζηηθή κνλάδα θαη θπξίσο νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη
λα ελαξκνλίδεηαη θαη λα „ζπκκνξθψλεηαη‟ ζχκθσλα κε ην ηκήκα αγνξάο πνπ ηνπνζεηείηαη.
6.4 ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚ ΠΡΟΨΝ
χκθσλα κε ηνλ Palmer (2005), „θάζε νξγαληζκφο ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ
επραξίζηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, πξνζθέξνληαο πξντφληα ή ππεξεζίεο‟. Δπίζεο, σο νξηζκφο ηνπ
πξντφληνο κπνξεί λα δνζεί ιέγνληαο, πσο ην πξντφλ παξάγεηαη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα θέξεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θνξεζκφ εθφζνλ ν θαηαλαισηεοπειάηεο πιεξψλεη ην αληίζηνηρν „αληίηηκν‟ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ην ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 55
χκθσλα κε ηνπο Palmer (2005) θαη Gronroos (1990), ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ δηαθξίλεηαη
ζε ηξεηο ηνκείο: 56

55

Λεηηνπξγηθή

Palmer, A. (2005) „Principles of Services Marketing‟, 4th edt. London: McGraw Hill.

56 Gronroos, C. (1990) „Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition‟ .
Lexington, MA: Lexington Books.
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Κνηλσληθή



Φπρνινγηθή

χκθσλα κε ηνπο Palmer (2005) θαη Levitt (1960), ζην μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ57 κηαο
επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πνιχ ζνβαξά ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ
θαη φηη πεξηιακβάλεη απηή. Γειαδή πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ ηε παξαγσγή ελφο πξντφληνο γίλεηαη
κία έξεπλα αγνξάο ψζηε ε επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ηί είλαη απηφ πνπ ηθαλνπνηεί ή ηί
πξαγκαηηθά ζα ηθαλνπνηνχζε ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη ινηπφλ, φηαλ ε επηρείξεζε εξεπλά έλα
πξντφλ είλαη δηφηη ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πξντφλ ην νπνίν ζα θαληάδεη „νπηνπηθφ‟ γηα έλα
θαηαλαισηή αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί κε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ν θάζε θαηαλαισηήο
ζα επηζπκνχζε. 58
Δλ θαηαθιείδη, ην image θαη ε απφδνζε κίαο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο
παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα: ην πξντφλ πνπ πξνσζεί θαη ε πνηφηεηα ηνπ, αιιά θαη ε
απνδνρή ηνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Christou,2003) 59.
6.5 Η ΣΙΜΟΛΓΗΗ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΠΡΟΨΝΣΟ
χκθσλα κε ηνλ Palmer (2005), „„ε ηηκή απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζπζηαηηθά πνπ
ραξαθηεξίδνπλ έλα πξντφλ‟‟. Καη απηφ δηφηη ν πειάηεο έρεη ηελ ηάζε λα ζπγθξίλεη ππνζπλείδεηα
ηε ηηκή ηνπ πξντφληνο κε έλα αληίζηνηρν αληαγσληζηηθφ πξντφλ. Δπνκέλσο, ε ηηκή είλαη εθείλε
πνπ ζα δειεάζεη θαη ζα θαζνξίζεη ηε θξίζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ ηειηθή ηνπ επηινγή ζηελ
αγνξά πνπ ζα θάλεη. Παξάιιεια, ε επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη ηε ηειηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ
πνπ ζα αθνινπζήζεη. (Palmer, 2005).
Όηαλ ινηπφλ, κία επηρείξεζε, θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ
ζα αθνινπζήζεη ζα πξέπεη λα έρεη δηεμάγεη κία έξεπλα αγνξάο ζε αληίζηνηρα/παξφκνηα
αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη παξάιιεια λα ππνινγίδεη ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα πνπ έρεη έλαο
„κεζαίνο‟ θαηαλαισηήο. Γηφηη, ε ηηκή είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηε πνξεία ηεο επηρείξεζεο,
δειαδή ε επηρείξεζε ζα ραξαθηεξηζηεί σο θεξδνθφξα ή κε. (Palmer,2005). Χζηφζν, „ε ζσζηή‟
ηηκή είλαη εθείλε ε νπνία ζα είλαη απνδεθηή απφ ηε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ θαη
ηαπηφρξνλα ζα επηθέξεη θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε. (Palmer, 2005; Kotas, 1998).60
57 Palmer, A. (2005) „Principles of Services Marketing‟ , 4th edt. London: McGraw Hill.
58 Levitt, T. (1960) “Marketing myopia”, Harvard Business Review, 38(4), pp.45-56
59 Christou, E. (2003) „Tourism and Hospitality Marketing‟. Thessaloniki: Alpha Publications.
60 Kotas, R. (1999) Management accounting for hospitality and tourism. 3rd edn. London: International Thomson Business
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Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ζχκθσλα κε ηνλ Υξήζηνπ (1999) ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα
δηαθέξνπλ απφ ηα μελνδνρεηαθά πξντφληα πεξηζζφηεξν ζηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα
αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε. Γειαδή, φηαλ κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε κεηψζεη ηε ηηκή ζε έλα
μελνδνρεηαθφ πξντφλ ηφηε ν θαηαλαισηήο ζπλδέεη ηε κείσζε ηεο ηηκήο κε ηελ κείσζε ηεο
παξερφκελεο πνηφηεηαο, έρνληαο σο απνηέιεζκα νη πειάηεο μελνδνρεηαθψλ πξντφλησλ λα
αληηδξνχλ πην επηθπιαθηηθά ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ φζνλ αθνξά ηα μελνδνρεηαθά πξντφληα.
(Υξήζηνπ, 1999).
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ
μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 6.1.
ρήκα 6.1: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΟΤ

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΑΠΟΦΑΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

(εζσηεξηθνί παξάγνληεο)

(εμσηεξηθνί παξάγνληεο)


Γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε



Ρχζκηζε ησλ ηηκψλ απφ
θξαηηθέο αξρέο





Γαπάλεο γηα δηαθήκηζε θαη
πξνψζεζε



Δηθφλα μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο, θαηεγνξία

Πξνζθνξά θαη ηηκέο ηνπ
αληαγσληζκνχ

Γαπάλεο (ζηαζεξέο θαη
κεηαβιεηέο)

Γνκή ησλ ηηκψλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ αγνξά







„ζπζθεπαζία‟, πνηφηεηα



Διαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο



Δπνρηαθέο δηαθπκάλζεηο



Γηαλνκή θαη πξνκήζεηεο



Καλάιηα δηαλνκήο θαη



Πξφβιεςε πσιήζεσλ

εκπνξηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο



Πηζησηηθή πνιηηηθή

κε κεζάδνληεο (tour operators)



Πνιηηηθή επηρείξεζεο



Ηζρχο ησλ κεζαδφλησλ



Δηθφλα πξντφληνο



Ννκηζκαηηθέο δηαθπκάλζεηο



Δηθφλα πξντφληνο

ππεξεζηψλ
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6.6 Η ΠΡΟΘΗΗ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΠΡΟΨΝΣΟ
Σν κείγκα πξνψζεζεο ελφο μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
„ζρέζεο‟- γλσξηκίαο ηνπ πειάηε κε ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ, αλνίγνληαο έηζη έλα δίαπιν ζπλερήο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε. θνπφο ηεο επηρείξεζεο, είλαη λα θάλεη γλσζηφ ην πξντφλ ηεο ζηελ
αγνξά ψζηε λα ηηο επηθέξεη θέξδε ζηελ επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά ε πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο έρεη
σο ζηφρν:
1. λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ ππνςήθην πειάηε πσο ην πξντφλ είλαη δηαζέζηκν γηα εθείλνλ,
2. λα πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο – ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηνλ πειάηε
3. ε ηηκή ηνπ είλαη πιήξσο αληαγσληζηηθή κε άιια πξντφληα
4. ε ηνπνζεζία ηνπ είλαη ρξεζηηθή γηα ηνλ πειάηε.
Έηζη ινηπφλ, κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε γηα λα πξνσζήζεη ζσζηά ην πξντφλ ηεο ζα πξέπεη
λα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα (Υξήζηνπ, 1999):


ηε δηαθήκηζε



ηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο



ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο



ηηο ρνξεγίεο



ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ



ηε δεκνζηφηεηα



ηελ άκεζε ηαρπδξνκηθή δηαθήκηζε

Με βάζε ηα ιεγφκελα ησλ Υξήζηνπ (1999) θαη Buttle (1986) κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε
πξέπεη λα ζέηεη σο ζηφρν λα κεηαθέξεη θαη λα δηαδίδεη ζσζηή πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηα
πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ λα επεξεάζεη ηελ
θαηαλαισηηθή δχλακε ησλ ηνπξηζηψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε δηαθήκηζε θαη ε ζηξαηεγηθή
κάξθεηηλγθ κηαο μελνδνρεηαθήο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν, ψζηε λα πξνβάιιεη θαη λα
ελαιιάζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη κηα επηρείξεζε θαη παξάιιεια λα αλαγλσξίζεη
ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ηνπξηζηψλ. (Υξήζηνπ,1999; Buttle,1986). 61
6.7 Η ΓΙΑΝΟΜΉ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΠΡΟΨΝΣΟ
„Σν ζχλνιν ησλ δηθηχσλ ή ησλ θαλαιηψλ πνπ ζπλδένπλ ηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ ππνςήθην

61 Buttle, F. (1986) Hotel and Food Service Marketing: A Managerial Approach. London: Holt Reinhart and Winston
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πειάηε, ραξαθηεξίδεηαη σο δηαλνκή‟ (Palmer, 2005).62 Σν θαλάιη απφ ην νπνίν ζα δηαλέκεηαη
θαη ζα πξνσζείηαη ην πξντφλ ζηνλ πειάηε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θαη λα πξνζδηνξίδεη ηε
πνξεία ηνπ πξντφληνο. Με άιια ιφγηα ην θαλάιη δηαλνκήο δηαθξίλεηαη σο εμήο:
α) άκεζν
β) έκκεζν
α) Όηαλ έλα μελνδνρεηαθφ πξντφλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα παξαρζεί, ζα δηαλεκεζεί ακέζσο ζηνπο
πειάηεο, νλνκάδεηαη άκεζν θαλάιη δηαλνκήο.
β) Όηαλ έλα μελνδνρεηαθφ πξντφλ, δελ δηαλέκεηαη θαηεπζείαλ απφ ην μελνδνρείν ζην
θαηαλαισηή αιιά εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο, νλνκάδεηαη έκκεζν θαλάιη δηαλνκήο.
(Υξήζηνπ, 1999).
6.8 ΟΙ ΆΝΘΡΧΠΟΙ
ην κείγκα κάξθεηηλγθ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δειαδή ην
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο είηε είλαη ηνπξηζηηθή είηε μελνδνρεηαθή, άξα ηα άηνκα ηα νπνία
αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε. (Palmer, 2005).
Οη νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα δίλνπλ
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηεο
πειαηείαο, αθνχ νη ππεξεζίεο είλαη αδχλαην λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνλ πάξνρν. (Lovelock, 1991)
Ζ ππεξεζία δελ είλαη έλα ρεηξνπηαζηφ αγαζφ, αιιά είλαη φιε εθείλε ε πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιιεη ην πξνζσπηθφ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ζε κέγηζην βαζκφ ηηο αλάγθεο ηεο πειαηείαο
ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε: πξνζσπηθφ δηεπαθήο (άκεζε επαθή
κε ηνλ πειάηε) θαη πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο (ελεξγή δξάζε ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, φρη
φκσο άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε).63
6.9 Η ΓΙΑΓΙΚΑΊΑ
Γηα λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε κηα δηαδηθαζία ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, ζα πξέπεη ν
ζρεδηαζκφο, νη θαλφλεο, νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη νη κεραληζκνί λα ζπλδπαζηνχλ αξκνληθά ψζηε
λα παξαρζεί κία ππεξεζία. Απηή ινηπφλ, είλαη ε έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κείγκαηνο

62

Palmer, A. (2005) „Principles of Services Marketing‟, 4th edt. London: McGraw Hill

63

Palmer, A. (2005) „Principles of Services Marketing‟, 4th edt. London: McGraw Hill
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κάξθεηηλγθ ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Gronroos (1990)64. Παξάιιεια φκσο, ζηα
βηνκεραληθά πξντφληα νη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ηε κέγηζηε ζεκαζία θαηά ηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο, αληίζεηα φκσο, φηαλ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ζην ρψξν πνπ παξάγεηαη ε
ππεξεζία ηφηε ππάξρεη κεγάιε δήηεζε επεηδή νη ίδηνη νη πειάηεο ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ
παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο απηήο (Palmer, 2005).
Σέινο, κεγάινο παξάγνληαο γηα ηνπο πειάηεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη ε απφιπηε
πξνζήισζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ πξνο ηνπο πειάηεο, θαζψο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν
βαζκφ θαη θπξίσο ε εκπεηξία ηνπο απφ ην μελνδνρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο.
6.10 Η ΦΤΙΚΉ ΠΑΡΟΤΊΑ
Μία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε λα ςπρνινγεί ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο
αγνξάο θαη παξάιιεια λα παξέρεη φια εθείλα ηα κέζα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε παξαγσγή
ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. Απηά είλαη ηα δχν θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρείαηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε
πνξεία ηεο επηρείξεζεο δηαηεξψληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα πειαηεία, αλαθηψληαο παξάιιεια θαη
λένπο πειάηεο (Palmer, 2005).
Δπνκέλσο, κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πιηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ε
εγθαηάζηαζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαη νη παξνρέο ηεο απφ ηα άυια ζηνηρεία, δειαδή
νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ εμππεξέηεζε πνπ παξέρεη κία
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί απφ ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο αθνχ δελ
έρνπλ επηζθεθηεί ην μελνδνρείν θαη απηφ ζεσξείηαη κεγάιν ξίζθν γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε.
(Palmer, 2005).
Γη‟απηφ ην ιφγν, ε πξνζθνξά θάπνησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ ή ε δηαθήκηζή ηνπ κέζσ
δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο λα δηαθξίλνπλ, εάλ ε
θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο.

64 Gronroos, C. (1990) Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition .
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ΚεθΪλαιο 7ο : ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΜΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
7.1 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΉ ΓΙΑΦΉΜΙΗ
Ζ δηαθήκηζε ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη είηε άκεζα κέζσ ησλ tour operator,
είηε έκκεζα κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Οη
επηρεηξεκαηίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ, αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαδίδνπλ κελχκαηα
φζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αθηέξσζε ρξφλνπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα δηαζέζνπλ νη ηνπξίζηεο, αιιά θαη γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζε πιεζψξα
ηνπξηζηψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε επηρείξεζε φηαλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη κία
δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηηο άιιεο θαη θπξίσο λα
πεξηέρεη ζηνηρεία ηα νπνία ζα απνηεινχλ θίλεηξα πξνζέιθπζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή. 65
7.2 ΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΣΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΉ ΓΙΑΦΉΜΙΗ
Πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα επηιέμεη ην
φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν ζα παξαιιειίδεηαη θαη ζα αληηπξνζσπεχεη ηελ εηθφλα ηεο
μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Γη‟απηφ ην ιφγν, ρξεηάδεηαη απφ κέξνπο ηεο μελνδνρεηαθήο
επηρείξεζεο αξθεηή πξνεξγαζία ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ νλφκαηνο ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηα
ιεγφκελα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο κε απνηέιεζκα λα πξνζειθχζνπλ
φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ.
Βέβαηα, νη κηθξέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ην φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν
ζα είλαη πην πξνζηηφ ζηνπο πειάηεο, δηαιέγνληαο έηζη έλα πξνζσπηθφ φλνκα ην νπνίν ζα
αληηθαηξνπηίδεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, νη
κεγαιχηεξεο θαηά έθηαζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο επηιέγνπλ „δπλαηά‟ νλφκαηα γηα ηελ
επηρείξεζή ηνπο ηα νπνία ζα γίλνληαη „ζπλψλπκα΄ κε ηελ πνιπηέιεηα θαη ηελ πνηφηεηα πνπ
έρνπλ σο δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ.
Γεληθά, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο φηαλ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ηνπ
νλφκαηνο ηνπο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο κάξθεηηλγθ
ψζηε ε επηινγή ηνπο λα ζεσξείηαη επηηπρήο. Έλα φλνκα κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρέο, φηαλ είλαη
65 Σνπξηζηηθή Γηαθήκηζε , ηέθαλνο Καξαγηάλλεο
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ηθαλφ λα απνηππψλεηαη ζηελ κλήκε ησλ πειαηψλ θαη λα εξκελεχεη ζ‟απηνχο ππνζπλείδεηα ηηο
αμίεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηελ νπνία πξνζθέξεη ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε.
Δλ νιίγνηο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη έλα „έμππλν‟ φλνκα ην νπνίν δελ ζα παξεξκελεχεηαη
κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαη λα δίλεηαη ην φλνκά ηνπ επηζήκσο, ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθψλ
εκάησλ ψζηε άιιε επηρείξεζε λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ επσλπκία ηεο.
Μεηέπεηηα, γηα ηελ επηινγή ηνπ νλφκαηνο κηαο κεγάιεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο πξέπεη
λα δηεμάγεηαη κηα έξεπλα, ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαλνήζεη ε επηρείξεζε, εάλ ην
φλνκα πνπ έρεη εθιέμεη είλαη θαηάιιειν γη‟απηήλ.
Παξάιιεια, γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ηνπνζεζία
ηεο. Όηαλ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε κε ηα Μέζα Μεηαθνξάο,
αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο επηδξά ζεηηθά γη‟απηήλ, αθνχ νη πειάηεο εμππεξεηνχληαη απ‟απηά.
Παξ‟φια απηά, φηαλ κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζε θνληηλέο απνζηάζεηο
ηα κέζα κεηαθνξάο ηαπηφρξνλα θαηαλνεί θαλείο πσο ζην ηξηγχξσ πεξηβάιινλ ηεο
παξεπξίζθνληαη θαη άιιεο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εληίλνπλ ηελ
αληαγσληζηεθφηεηα ηεο πεξηνρήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κεξηθέο επηρεηξήζεηο λα „ξίρλνπλ‟
ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ιακβάλνληαο ππφςελ φηη ζα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο
πειάηεο,
Βέβαηα, ε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
αλαβαζκίζεη ηε πεξηνρή πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξε πειαηεία αιιά παξάιιεια κπνξεί λα
απνξξνθήζεη θαη ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο ηεο πεξηνρήο. Δλ θαηαθιείδη, ε ηνπνζεζία θαη ν
αληαγσληζκφο είλαη πνιινί ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία κηαο
μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, επνκέλσο ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε θαη ε δηνίθεζή ηεο αλά ηαθηά
δηαζηήκαηα επηβάιιεηαη λα δηεμάγεη κηα έξεπλα θαη λα ζπιιέγεη ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχλ
λα πξνιακβάλνπλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο.
7.3 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΊ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΊ ΣΥΟΙ
ηε ζεκεξηλή επνρή, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πνηθίια „εξγαιεία‟ γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ θαιχηεξε δηαθεκηζηηθή θακπάληα, ε νπνία ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο
άιιεο έρνληαο παξεκβάιιεη θαη θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά.
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Έηζη ινηπφλ, κέζσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ πξνζθνξέο
έρνληαο σο ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο , ηελ χπαξμε εηζξνήο θεξδψλ θαζψο θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε ζε κέγηζην βαζκφ ηνλ θαηαλαισηή.
7.4 ΔΠΙΣΤΥΗΜΈΝΗ ΓΙΑΦΉΜΙΗ
Ζ δηαθήκηζε γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε κέγηζην βαζκφ φιεο ηηο
αλάγθεο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Έηζη
ινηπφλ, απηή ε „δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε‟ αλαπηχζζεη ζηνλ θαηαλαισηή θάπνηα
εξεζίζκαηα κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη ηα εμήο ζηάδηα:
1. Δλεκέξσζε γηα ην πξντφλ (awareness)
2. Έγλνηα γη‟απηφ (interest)
3. Αληίιεςε (comprehension)
4. Έγθξηζε (acceptance)
5. Αξέζθεηα (preference)
6. Αγνξά (purchase)
7. Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο (reinforcement)
Καηά ζπλέπεηα, απηά ηα εξεζίζκαηα ηθαλνπνηνχληαη κε ηε εθαξκνγή ηεζζάξσλ
ελαιιαθηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ:
 ηπαηηγικά ηων πωλάζεων (Sales Response)
Δίλαη κηα απιή ζηξαηεγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο
ηηκήο .
 ηπαηηγικά ηηρ πειθούρ (Persuasion)
Δίλαη κηα ζχλζεηε ζηξαηεγηθή, πνπ ν ζθνπφο ηεο είλαη λα θαηαηνπίζεη θαζψο θαη λα
θαηαθέξεη ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ή λα θαηαλαιψζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ
ζεσξείηαη φηη είλαη αλαγθαίν θαη θαηάιιειν γη‟απηφλ απφ ηα ππφινηπα πξντφληα πνπ
ππάξρνπλ ζηελ ήδε ππάξρνπζα αγνξά.
 ηπαηηγικά ηηρ ανΪμειξηρ (Ιnvolvement)
Πξνζαλαηνιίδεη θαη ειθχεη ηνλ αγνξαζηή – θαηαλαισηή κέζσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ
απφ ηελ νπνία ν ίδηνο ζα εηζπξάμεη ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαηαλάισζε
ηνπ θάπνηνπ πξντφληνο
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 ηπαηηγικά ηηρ κολακεέαρ ά εξαηομικεςμΫνηρ πποζΫγγιζηρ (Saliency mass
customization)
Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθεκηζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζθνπφο ηεο είλαη λα εγθιηκαηίζεη θαη λα
πείζεη ηνλ θαηαλαισηή φηη ην πξντφλ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί κφλν γηα εθείλνλ
ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ην πξντφλ.
Γεληθά, ε ζηξαηεγηθή ησλ πσιήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο φηαλ
ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα δηαθεκίζνπλ ην θαηλνχξην ηνπο πξντφλ ζην θαηαλαισηή –
πειάηε. Αληηζέησο, νη ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηα πξντφληα ηα νπνία
έρνπλ εδξαησζεί ήδε ζηελ αγνξά. Οπζηαζηηθά, ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν κία δηαθήκηζε ζεσξείηαη
επηηπρήο, φηαλ ε θαηαλάισζε ππεξβαίλεη ηηο πσιήζεηο, δηφηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ
θαηαλαιψλεηαη ζηελ ίδηα ηνπνζεζία πνπ παξάγεηαη θαη φρη ζηε ηνπνζεζία πψιεζήο ηνπο.66

7.5 ΜΈΑ ΠΡΟΒΟΛΉ ΚΑΙ ΣΡΠΟΙ ΓΡΆΗ ΣΟΤ
Ζ δηαθήκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ αλαδεηθλχεηαη απφ κία επξεία γθάκα θαλαιηψλ κέζσ ησλ
νπνίσλ πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ κελχκαηα .
Σα κέζα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο είλαη ηα εμήο67:


Γηαθεκηζηηθά κέζα



Γεκφζηεο ζρέζεηο



Πξνζσπηθέο πσιήζεηο



Πξνψζεζε πσιήζεσλ



Δθπηψζεηο ηηκνινγίσλ



Καλάιηα δηαλνκήο



Σαμίδηα γλσξηκίαο



Δθζέζεηο



Δθδφζεηο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ

66

Κνπδέιεο Κ. Αλδξέαο, Η Διαθημιζηική Δαπάνη για ηον Τοσριζμό, Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη
Πξνβιέςεσλ (Η.Σ.Δ.Π.), Αζήλα, 2002 ζει. 30

67 Κνπδέιεο, Κ Αλδξέαο, „Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηνλ Σνπξηζκφ‟, Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ,

Αζήλα 2002
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Γηαθεκηζηηθέο επηδείμεηο ζηα ζεκεία πσιήζεσλ



Σαρπδξφκεζε ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ



Οξγάλσζε θαη επηρνξήγεζε εθδειψζεσλ

7.6 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΓΙΑΦΉΜΙΗ
Ζ πνξεία ηεο δηαθήκηζεο αληηκεηψπηζε πνιιά ζθακπαλεβάζκαηα ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ,
κνινλφηη ε πξνζπάζεηα πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζεί γηα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
δηαθεκηδφκελσλ θνινζψλ ήηαλ κεγάιε.
Γεληθψο, έγηλαλ πνιιέο „απφπεηξεο‟ γηα δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο, αιιά ε επηβιεηηθή
παξνπζίαζε δηαθεκίζεσλ έγηλαλ ην έηνο 1995. Έηζη ινηπφλ, ην 1995 έγηλαλ επηζήκσο νη πξψηεο
δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο απφ ηνπο ηξείο πην δηαθξηηνχο δηαδηθηπαθνχο ηχπνπο ( ην πεξηνδηθφ
Hotwired, ην Zdnet.com, θαη ην Pathfinder.com).
Βεβαίσο, δηεηζδχνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαθήκηζε ηνπ δηαδηθηχνπ, αλαθαιχπηεη
θαλείο πσο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε δηαθήκηζε, επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ βηψζεη παιαηφηεξα θαηά
ηε δηάξθεηα εμππεξέηεζήο ηνπο. ηηο ζεκεξηλέο κέξεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη αλαπηπρζεί
πνιχ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα, θάπνηεο θχξηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ φπνπ γλσξίδνπλ ζεκαληηθή
αλάπηπμε είλαη ηα βηβιία, ηα κνπζηθά CD, ζέηνληαο έηζη ινηπφλ ηα ξνχρα ζε δεχηεξε ζέζε.
Βέβαηα, κεγάιε άλνδν έρεη ζεκεησζεί θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δίλαη γεγνλφο πσο, ηε
ρξνλνινγία ηνπ 2002 νη πσιήζεηο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα
είδε πιεξνθνξηθήο.
Έηζη ινηπφλ, εζηηάδνληαο ηε πξνζνρή καο ζηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε
απφ ηα άιια κέζα πξνβνιήο, θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα, πσο ζην δηαδίθηπν ππάξρεη
ζαθή θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ δηαθφξσλ
ηζηφηνπσλ αιιά θαη ην θαηα πφζν είλαη επηηπρήο κηα δηαθήκηζε. εκαληηθφ ξφιν, βέβαηα παίδεη
ε ηερλνινγία ε νπνία ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκεηηθνχ πνζνζηνχ ησλ
επηζθεπηψλ ελφο ηζηφηνπνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δειαδή φζνλ αθνξά ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα
πεξηνδηθά, θαζψο θαη ζηελ ηειεφξαζε, δηελεξγείηαη ζηαηηζηηθή έξεπλα γηα ηε θαηακέηξεζε ηεο
αθξνακαηηθφηεηαο.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο φινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία
„ιήςεο θαη κεηάδνζεο‟ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη παξάιιεια ε επηηπρήο αλάκεημε ησλ
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εηδψλ επηθνηλσλίαο, απνηεινχλ ηελ αξρή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο αιιά
θαη δηάδνζήο ηνπ.
7.6.1 ΥΡΉΗ ΊΝΣΔΡΝΔΣ ΣΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΈ ΜΟΝΆΓΔ
Σν δηαδίθηπν ζηε ζεκεξηλή επνρή, παίδεη αλαπφζπαζην ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο
θπξίσο φκσο ζηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη εηδηθά γηα ηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία φπνπ
ζεσξείηαη έλαο αζηάζκεηνο παξάγνληαο. Με βάζε ινηπφλ, ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί,
αλαδεηθλχνπλ φηη ην δηαδίθηπν έρεη ηξνπνπνηήζεη αηζζεηά ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε θάζε
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Γη‟απηφ ην ιφγν, ηνπο έρεη δνζεί ε επρέξεηα λα απνθηήζνπλ
πξνηεξήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη λα επξχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο
ηνπο κε πεξηζζφηεξεο αγνξέο, λα ειαηηψζνπλ ην ρξφλν αλάδξαζεο κε ηνπο κειινληηθνχο
πειάηεο θαζψο θαη κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο θαη ηέινο λα ειαηηψζνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηα
θφζηε δηεξγαζηψλ ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά ην δηαδίθηπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ:


δηαδξαζηηθφηεηα



ζπλδεζηκφηεηα

Ζ δηαδξαζηηθφηεηα είλαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία νη μελνδνρεηαθέο αιιά θαη νη
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ μερσξηζηά
ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηελ εχξεζε ιχζεσλ γηα ηπρφλ απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ, ηε δηαηχπσζε ακθηβνιηψλ θαζψο θαη ηελ ζπλερή επαθή ησλ ππεπζχλσλ κε ηνλ
πειάηε.
Ζ ζπλδεζηκφηεηα είλαη νπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα
αλαδεηήζεη ηελ αγνξά πνπ ζέιεη θαζψο θαη ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο, λα πξαγκαηνπνηήζεη
δειαδή κηα έξεπλα ηνπ φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη
ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Παξάιιεια, νη πειάηεο – ηνπξίζηεο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ελεκεξσζνχλ, λα εθηηκήζνπλ
θαζψο θαη λα θαηαιήμνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, πνπ απηφ βέβαηα έρεη σο απνηέιεζκα
λα κελ ππάξρεη κηα αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ tour
operator ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξεί θαλείο, ην κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ην
relationship marketing (ζρεζηαθφ κάξθεηηλγθ) ζην interactive marketing (δηαδξαζηηθφ
κάξθεηηλγθ). Καζψο επίζεο, έρεη ελζηεξληζηεί θαη ην direct marketing (άκεζν κάξθεηηλγθ) απφ
ακέηξεηεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο.
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Δπηπξφζζεηα, ην δηαδίθηπν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηηξέπεη ην online booking θαη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δπλακηθψλ ειεθηξνληθψλ ππιψλ (portals).
Οξηζκέλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ειεθηξνληθά θαλάιηα δηαλνκήο πνπ έρεη ζηελ επρέξεηά ηεο ε
μελνδνρεηαθή βηνκεραλία είλαη ηα εμήο:
GDS (πρ expedia)
GRS based websites
Red Companies
DMS websites
Property based websites
7.6.2 ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΉΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΓΙΑΦΉΜΙΗ
Όπσο γλσξίδεη θαλείο ζηελ ζήκεξνλ επνρή, ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε έρεη θαηαθιχζεη ηε
θαζεκεξηλφηεηά καο. Έηζη ινηπφλ, ππάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο.Σα
θπξηφηεξα απφ απηά είλαη :
1. Οι διαδπαζηικΫρ ικανόηηηερ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη βάζε ζηελ άκεζε θαη
πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνςεθίνπ δέθηε – θαηαλαισηή θαη απνθιείεη ηελ καδηθή
επηθνηλσλία.
2. Βαθμόρ απάσηζηρ. Σν δηαδίθηπν έρεη απάξξηζκα κέζα ζηε δηάζεζή ηνπ, πνπ βνεζάλε
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο.
3. ΒΪζη δεδομΫνων. Ζ εθαξκνγή ησλ βάζεσλ απηψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ
δεδνκέλα πνπ είλαη πξνζηηά θαζψο θαη πξνζπειάζηκα γηα ηνλ ρξήζηε θαη απνζθνπνχλ
ζην θαιχηεξν απνηέιεζκα ή επηηπρία.
4. Σασύηηηα. Ζ απνπεξάησζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δεκηνπξγεί
έλα ελδηαθέξνλ ζηνλ ππνςεθίν θαηαλαισηή θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηφ
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεζηεί ζε ζχληνκν θαη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
5. ςναλλαγά. Ζ δηαλνκή ελφο κέζνπ ζηνλ πειάηε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληαιιαγήο
απηήο είλαη πηζαλφ λα ιάβεη ρψξα ζε θνηλφ ηφπν θαη ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ζηηγκή.
6. Κόζηορ. Σα έμνδα κηαο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν είλαη θνηλψο ειάρηζηα, αθνχ ππάξρεη
βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πεξαίσζή ηνπο.
7. ΑνΪπηςξη κοινοηάηων. θνπφο πνιιψλ δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ν
δηαρσξηζκφο ησλ πειαηψλ θαη ε έληαμή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πνπ αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Ο ιφγνο απηφο είλαη, φηη είλαη πην εχθνιν λα ππάξρεη
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ελεκέξσζε γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πειάηε ή γηα ηπρφλ πξνζθνξέο
πνπ ππάξρνπλ ζε πξντφληα. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο
κεηαμχ ηνπο.
8. Πεπιεσόμενο. Σν πεξηερφκελν πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν θαη απεπζχλεηαη ζηνλ θάζε
ππνςήθην πειάηε, ελεκεξψλεηαη ζε νινήκεξε βάζε θαη θπξίσο ζε αιεζηλφ ρξφλν.
Δπίζεο, ν φγθνο ηνπ είλαη θπξηνιεθηηθά γηγάληηνο, γη‟απηφ δηαρεηξίδεηαη θαη εθηειείηαη ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, ην πιηθφ απηφ, κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κε βάζε θάπνηα
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά εθφζνλ βέβαηα αληαπνθξίλεηαη ζε θαηαλαισηή.

ΚεθΪλαιο 8ο : Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

8.1 ΣΙ ΔΊΝΑΙ Η ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΉ ΒΙΟΜΗΥΑΝΊΑ;
Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ή αιιηψο βηνκεραλία ηεο θηινμελίαο ζεσξείηαη ε θαηεγνξία πνπ
θπξίσο εζηηάδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Βαζίδεηαη δειαδή, ζηελ ςπραγσγία ηνπ
πειάηε, θαζψο θαη ζηελ πνιπηέιεηα ηθαλνπνηψληαο ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ. ηελ θαηεγνξία
απηή εκπίπηνπλ θαη άιινη ηνκείο ππεξεζηψλ αθνχ ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο: μελνδνρεία θαη
ζέξεηξα, θξνπαδηεξφπινηα, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη άιιεο κνξθέο ζρεηηθά κε ηνλ
ηνπξηζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζρεδηαζκφ εθδειψζεσλ , ζεκαηηθά πάξθα θ.α. Όιεο απηέο νη
κνξθέο ηνπξηζκνχ απνηεινχλ ηε „ζθαίξα‟ ηνπ θιάδνπ ηεο θηινμελίαο.
Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ – ηνπξηζηψλ είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ
πξέπεη λα έρεη κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαζψο ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
βηνκεραλίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαηά θχξην ιφγν, νδεγεί ζε θαηαλαισηηθή πίζηε, ε
νπνία βνεζά λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. Γηα
παξάδεηγκα, αλ έλα άηνκν επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θαη έρεη απνθνκίζεη ζεηηθή
εκπεηξία απφ ηε δηακνλή ηνπ, ηφηε είλαη πηζαλφ λα ην επηιέμεη μαλά ζην κέιινλ. Γηαθνξεηηθά ην
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άηνκν απηφ αλ είρε αξλεηηθή εκπεηξία ή γεληθά αλ νη ππεξεζίεο πνπ εμέιαβε ήηαλ δπζάξεζηεο
γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηφηε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επηζθεθηεί μαλά ην ίδην μελνδνρείν ζην
κέιινλ.68

8.2 ΙΣΟΡΙΚΉ ΔΞΈΛΙΞΗ ΣΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΉ ΒΙΟΜΗΥΑΝΊΑ
Δπί αηψλεο, ην μελνδνρείν απνηεινχζε θαη απνηειεί κνλάδα ε νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο
επί πιεξσκή. ηελ αξραία Διιάδα, ν Ξέληνο Γίαο ζεσξνχληαλ πξνζηάηεο ησλ θηινμελνχκελσλ
θαη νηθνδεζπνηψλ. Δθείλε ηελ επνρή, νη αξραίνη Έιιελεο είραλ ηε λννηξνπία λα θηινμελνχλ θαη
λα πεξηπνηνχληαη ηνπο μέλνπο ζηα ζπίηηα ηνπο, φκσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
επηζθεπηψλ, δελ ππήξρε πιένλ απηή ε δπλαηφηεηα.
Δλ ζπλερεία, ην 4ν αηψλα π.Υ ηελ εκθάληζε ηνπ έθαλε ην ιεγφκελν ην „θαηαγψγην‟, ην νπνίν
επηκειήζεθε απφ ηε ηφηε εμνπζία ηνπ ηεξνχ λανχ ηεο Δπηδαχξνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
μελνδνρείνπ απηνχ ήηαλ: δηψξνθν θηίξην, ην νπνίν δηέζεηαη 100 δσκάηηα ρσξεηηθφηεηαο 200
θιηλψλ.
Ζ πξψηε θεξδνζθνπηθή ηδέα αλήιζε, φηαλ ηα ηφηε „θαηαγψγηα‟ ππνιεηηνπξγνχζαλ θαη δελ
παξείραλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο επηζθέπηεο, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ ηελ
εκθάληζή ηνπο ηα πξψηα παλδνρεία. Όπσο επίζεο εκθαλίζηεθε θαη κία άιιε κνξθή
εθκεηάιιεπζεο ηα ιεγνκελα ΄΄θαπειεία΄΄
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ε „δεκφζηα θηινμελία‟ έπαςε λα ππάξρεη, ηφηε έθαλαλ επίζεκα
ηελ εκθάληζε ηνπο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο δηέζεηαλ ηηο βαζηθέο θαη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πνπ
έπξεπε λα πιεξεί έλα μελνδνρείν ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο γηνξηέο ηνπ
Γηνλπζίσλ. Καηά ηε Βπδαληηλή επνρή, ηα μελνδνρεία πήξαλ ηε ηειηθή ηνπο κνξθή, φκσο κε ηε
παξαθκή ηνπ Βπδαληίνπ, ε ηνπξηζηηθή θίλεζε κεηψζεθε ζεκαληηθά.
Σε πεξίνδν πνπ βαζίιεπε ν Όζσλαο, κεηά δειαδή ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821,
δεκηνπξγήζεθε ην πξψην μελνδνρείν ζην Ναχπιην ψζηε λα θηινμελνχληαη νη επηζθέπηεο. Σν
μελνδνρείν απηφ είρε ηελ επνλνκαζία „Ξελνδνρείν ηνπ Λνλδίλνπ΄. Σε ρξνλνινγία 1842
αλεγέξζε ην μελνδνρείν „Μεγάιε Βξεηάληα‟ ην νπνίν αξρηθά αλήθε ζηνλ ηδηνθηήηε θαη
κεηέπεηηα ην εθκεηαιιεχηεθαλ σο μελνδνρείν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζήκεξα. Έηζη ινηπφλ θαη
κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρηίζηεθαλ πνιιά μελνδνρεία ηα νπνία ιίγα
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πιεξνχζαλ φια εθείλα ηα νπνία πξνυπνζεηνχζε έλα μελνδνρείν φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο,
ηηο ππεξεζίεο θ.η.ι.
Βέβαηα χζηεξα απφ ην 2ν Παγθφζκην Πφιεκν, ε εμέιημε ησλ μελνδνρείσλ ήηαλ πνιχ
ζεκαληηθή έσο θαη ηε ησξηλή επνρή δεκηνπξγψληαο κία ειιεληθή μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ε
νπνία είλαη αληάμηα θαη αληαγσληζηηθή ζηε παγθφζκηα αγνξά.69
8.3 ΔΛΛΗΝΙΚ ΣΟΤΡΙΣΙΚ ΠΡΟΨΝ
Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ εθείλεο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Οη ρεηκψλεο ηεο
ζεσξνχληαη ήπηνη θαη δηαξθνχλ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ηα θαινθαίξηα ηεο πνπ έρνπλ
δηάξθεηα ζρεδφλ πέληε κήλεο είλαη δεζηά θαη μεξά. Ζ Διιάδα δηαζέηεη πνιιά βνπλά,λεζηά θαη
απάξηζκεο αθηέο. Παξάιιεια, ε ηζηνξία ηεο θαη ν πνιηηηζκφο ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα
δηαθξίλνληαη απφ ηα αξραηνινγηθά κλεκεία πνπ καο έρνπλ αθήζεη νη πξνγφλνη καο. Δλ ζπλερεία,
ε εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο ηεο Διιάδαο δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ.
Σε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα ε Διιάδα έβαιε ζε ηζρχ ηελ αλέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ
ηεο. Υξνληθά δειαδή κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
δεκηνχξγεζε κία ππεξεζία, „ Γξαθείν Ξέλσλ θαη Δθζέζεσλ‟ ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ
πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Έηζη ινηπφλ, ε ζηξαηεγηθή ηνπο απνηεινχληαλ
απφ δχν κέξε:
1. ηε δεκηνπξγία ελφο ζπάληνπ πξνθίι γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη
2. ηελ εθεχξεζε θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ.
Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ απνηειείηαη απφ :
1) ηνλ ηνπξηζκφ ειίνπ θαη ζάιαζζαο. Σν πξψην θαη ηειεπηαίν θίλεηξν ησλ ηνπξηζηψλ
θαηά ην πιείζηνλ είλαη ν ήιηνο θαη ε ζάιαζζα (sun and sea). Θεσξείηαη βαζηθφ
ππιψλα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο.
2) Σνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ. Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ησλ αζιεηψλ.
3) Σν ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ.
4) Σνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ
5) Σνλ πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ
6) Σνλ ηνπξηζκφ πφιεσλ θαη θ.ν.θ
69

Υπηήξεο Λ., (1996) „Σν management ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ‟ Δθδφζεηο Έιιελ ζει. 88

87
Σν μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ

8.4 ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΣΟΤΡΙΣΙΚΉ ΒΙΟΜΗΥΑΝΊΑ
χκθσλα κε ηνλ Υαξδνπβέιε Γ. (2006), ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηνπο 15 πην
ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. Δάλ αλαινγηζηεί θαλείο, φηη ν ηνπξηζηηθφο ηνκεάο
απαζρνιεί ην 16% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, είλαη ζηαηηζηηθά
απνδεδεηγκέλν πσο ηελ ρξνλνινγία 1995-2005 ε εηζξνή ησλ θεξδψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο θαη
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο αλήιζαλ άλσ ηνπ 134% ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο.70
Με βάζε ηνλ θαζεγεηή θ.Κνθθψζε, φπνπ ππήξμε πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ, είλαη απνδεδεηγκέλν πσο ν κέζνο φξνο ησλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα,
αλέξρνληαη ζηα 13 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ. Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Hawkins D.
(1996), ηε ρξνλνινγία 2002-2004 ππήξμε κηα κείσζε ζηελ άθημε ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ
Διιάδα, ελψ ην 2005 ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε θαηά 6%. χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο κειέηεο
γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε απηήο ηεο Ηζπαλίαο, ελψ
ε Κχπξνο, ε Κξναηία θαη ε Σνπξθία θαηαηάζζνληαη ζε ρακειφηεξε ζέζε. (Hawkins
D.,1996)71
Δπνκέλσο, ε Διιάδα είλαη κία ρψξα ε νπνία πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαξθν ην
ηνπξηζκφ έρνληαο σο νδεγφ έλα ζχγρξνλν θαη αλαπηπμηαθφ ζρέδην. Παξάιιεια είλαη
θαηαλνεηφ πσο ν ηνπξηζκφο γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο απνηειεί ηνλ
βαζηθφ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ ζπλερή αλάγθε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ λα βειηηζηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ
ψζηε λα ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθέο ζηελ αγνξά θαη παξάιιεια λα κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε
ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αλαπηχμεη ε εθάζηνηε ρψξα αιιά θαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο.
Βέβαηα, ε ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ tour operators,ησλ αλζξψπσλ ηνπ ρψξνπ
εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο θ.η.ι απνηεινχλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Έηζη ινηπφλ, αλαπηχζζεηαη ε ιεγφκελε „αιπζίδα ζπλεξγαζίαο αμηψλ‟
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ζηελ νπνία θάζε ηνκέαο αιιεινεπεξεάδεηαη απφ ηνλ άιινλ έρνληαο θνηλφ ζθνπφ ηε βέιηηζηε
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.
8.5 Ο ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚ ΚΛΆΓΟ ΣΗΝ ΔΛΛΆΓΑ
Ο Διιεληθφο Σνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο (ΔΟΣ) είλαη ππεχζπλνο λα αμηνινγεί ηηο ππνδνκέο
ησλ μελνδνρείσλ αιιά θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε ηα
θαηαιχκαηα απηά λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο έρεη ππνδέημεη ν ΔΟΣ. Όπσο είλαη
ινγηθφ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, απηά ηα θαηαιχκαηα θαηαηάζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο
πνιπηειείαο Α,Β,Γ,Γ,Δ θαη αληίζηνηρα 5,4,3,2,1 αζηέξσλ.
ε γεληθά πιαίζηα, νη εζληθνί ηνπξηζηηθνί θνξείο είλαη αξκφδηνη λα νξίδνπλ ηε ηειηθή ηηκή
ησλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα βέβαηα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ηελ θαηεγνξία πνπ ζπγθαηαιέγεηαη
ην θαηάιπκα θαη ηέινο κε ηε ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ.
Ο ΔΟΣ πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θχξησλ ηδηνηήησλ ηνπ ειιεληθνχ
μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ,ηα νπνία είλαη ηα εμήο:
 Ζ επνρηθφηεηα ηνπ θιάδνπ
 Ζ κή ζσζηή δηαρείξεζε κάξθεηηλγθ θαη κάλαηδκελη εθηφο κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ηερλνγλσζία.
 Σν πνζνζηφ 75% απνηειείηαη απφ μέλνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη παξέκελαλ ζε έλα
μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα (ζε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ)
 Σν πνζνζηφ 85% ηεο εηζξνήο πειαηψλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε φπσο γηα
παξάδεηγκα ε Αγγιία θαη ε Γεξκαλία.
 Σν 50-60% απνηειεί ην κέζν φξν ηεο πιεξφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρξφλνπ θαη ην 50% απνηειεί ην ζχλνιν δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπο κήλεο Ηνχιηνο,
Αχγνπζηνο θαη επηέκβξηνο.
 Σν πνζνζηφ 45-50% ησλ εζφδσλ απφ ηα δσκάηηα πιεξψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο δηεξγαζίεο
πνπ ρξεηάδεηαη ην μελνδνρείν γηα λα ζπληεξεζεί.
 εκαληηθφ ξφιν, ε θαηά πξνζέγγηζε ηεο ηειηθήο ηηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο tour
operators νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηα μελνδνρεία δεκηνπξγψληαο ηνπξηζηηθά παθέηα
θαη πξνζθνξέο νη νπνίεο είλαη ινγηθφ λα επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή ηηκή.
Βέβαηα, ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο φπσο επίζεο θαη
ιεηηνπξγίαο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ φιν ην ρξφλν. Γηφηη έλα κεγάιν πνζνζηφ
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μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο πξνζειθχνληαο ηνπο ηνπξίζηεο – πειάηεο πξνσζψληαο ηνπο ηνπξηζηηθέο
πξνζθνξέο θαη ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη ζην έπαθξν θαη παξάιιεια λα
ππάξρεη εηζξνή θέξδνπο ζηελ επηρείξεζε.
Παξάιιεια, πνιιά κέξε ζηελ Διιάδα ιφγσ ησλ εθηάζεσλ, ησλ κλεκείσλ θαη γεληθά ιφγσ
ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ θάζε ηνπίνπ θαη πεξηνρήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ φιν ην ρξφλν. Παξ‟φια απηά ζηελ Διιάδα νη ηνπξηζηηθέο – μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο έρνπλ έιιεηςε ηδεψλ θαη θαηλνηνκηψλ γηα λα δηεπξχλνπλ ηελ επηρείξεκαηηθφηεηά
ηνπο έηζη ψζηε λα ππάξμεη κεγηζηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο.

8.6 ΤΜΒΟΛΉ ΣΟΤ ΜΆΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΗΝ ΔΞΈΛΙΞΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΌ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΚΛΆΓΟΤ
Σν κάξθεηηλγθ ζηνρεχεη ζηελ επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ
δηαζέηεη ζπκβάινληαο ζεηηθά ζηα έζνδα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο εθφζνλ είλαη ηθαλφ λα
πξνζειθχζεη ηνλ θαηαλαισηή – πειάηε θαη ηαπηφρξνλα λα ζέζεη κειινληηθνχο θαη θεξδνθφξνπο
ζηφρνπο γηα ηελ επηρείξεζε.
Ζ δηαδηθαζία θξηηηθήο ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο –
ππεξεζίαο ζεσξείηαη ππνθεηκεληθή δηφηη ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ – ππεξεζία είλαη άυιν αγαζφ
θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη αδχλαην λα απνζεθεπηεί θαη λα πξνσζεζεί ζην πειάηε. Δπνκέλσο γηα
ηε θαηάιιειε πξνψζεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο – ππεξεζίαο θαζψο θαη ηε δηαθήκηζε
ηνπ, απαηηείηαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε κίαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ.72
8.7 ΝΈΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΣΑ
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ real estate κε ηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζα δψζεη κία λέα λφηα ζην
ηνπξηζηηθφ θιάδν βάδνληαο ζε εθαξκνγή θαηλνηφκα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα
έρνπλ καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη επηξξνή γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα. Δλ

72

Κνπδέιεο Κ. Αλδξέαο, Η Διαθημιζηική Δαπάνη για ηον Τοσριζμό, Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη
Πξνβιέςεσλ (Η.Σ.Δ.Π.), Αζήλα, 2002
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νιίγνηο, απνηεινχλ επηρεηξεκαηηθέο θαηλνηφκεο ηδέεο νη νπνίεο πξναλαγγέινπλ ηε δεκηνπξγία
μελνδνρείσλ θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. Δλ ηνχηνηο, νη επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ
δίλνληαη ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά έρνπλ εμάςεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπξηζηηθέο
επελδχζεηο ζηελ Διιάδα απφ πνιινχο μέλνπο μελνδνρεηαθνχο νκίινπο.
Έηζη ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή έρεη ηεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη
ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηθέο πεξηνρέο θαη θαηά ζπλέπεηα λα δηαθεκηζηνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ
ζηελ παγθφζκηα αγνξά.
Με βάζε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ, ην νπνίν έρεη ήδε δoζεί ζην
Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμίαο, ζα αλαλεσζεί ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο απφ θαηλνηφκεο ηδέεο νη
νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ. Έπνκέλσο, ζα πξνσζεζνχλ επελδχζεηο ζηα ιεγφκελα πξφηππα ησλ
„ηνπξηζηηθψλ ρσξηψλ‟ πηνζεηψληαο έηζη ζηελ Διιάδα έλα θαηλνχξην θαη θαηλνηφκν ηνπξηζηηθφ
πξντφλ, ην ιεγφκελν „condo‟.

8.8 Η ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΌ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΌ ΣΟΜΈΑ
χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, „πξνηείλνληαη
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα‟.
(Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο, 20/04/2002). Έηζη ινηπφλ, πξνηείλνληαη νη εμήο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη:


Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο



Γηαθήκηζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην εμσηεξηθφ



Διαρηζηνπνίεζε ηεο επνρηθφηεηαο



ρεδηαζκφο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη ηεθκεξησκέλε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο

χκθσλα κε ηνπο ηηαξά θαη Σδέλν γηα λα νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθνί ζηφρνη
είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο:73


Αλάπηπμε ηεο ππάξρνπζαο δεκφζηαο ππνδνκήο



Καιχηεξε επίγλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν



Δπηκήθπλζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ



Γηάθξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ κε λέα πξφηππα

73 Σδέλνο Υξήζηνο θαη ηηαξάο Θσκάο, Μάρκετινγκ Τουρισμού και Ποιοτική

„

Εξυπηρέτηση , Δθδφζεηο Interbooks, 2004 (ζει.315-317)

‟
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Ννκνζεηηθή θάιπςε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ηνπξηζηψλ

πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη είλαη νη εμήο:


Σξνπνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.



Δπέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ – Διαρηζηνπνίεζε ηεο επνρηθφηεηαο



Πξνβνιή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ζεσξνχληαη αζηηθά θέληξα



ηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο καο.



Αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο tour operators



Δμέιημε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε λέσλ ππνδνκψλ.



Νέα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ



Δπελδπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ



Αλάδεημε ηεο ηνπξηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην εμσηεξηθφ



Έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο



Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε

8.9 ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ


Δθκεηάιιεπζε ησλ μέλσλ αγνξψλ.



Μεγηζηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ψζηε λα επεθηαζεί ε επνρηθφηεηα.



πλερή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ζηξαηεγηθήο.



Ζ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα
έρνληαο σο ζθνπφ επηηπρή απνηειέζκαηα.



Σν 50% ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ budget λα δηαηίζεηαη γηα δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ελψ ην
άιιν 50% λα δηαηίζεηαη ζε απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο.



Γηα λα κελ ειαρηζηνπνηνχληαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ πξέπεη
λα ππάξρεη ζπλερήο έιεγρνο γηα ηελ απφδνζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ
επελδπζεί.
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ηήξημε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο απφ ηα έζνδα πνπ έρνπλ
απνθνκίζεη απφ ηελ ηνπξηζηηθή θνξνινγία. 74

ΚεθΪλαιο 9ο : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
9.1 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΈ ΔΠΙΓΙΞΔΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΉ ΑΝΆΠΣΤΞΗ
Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ζηελ Διιάδα είλαη 2 παξάγνληεο νη νπνίνη ζα
επεξεάζνπλ θαη ζα νξίζνπλ ην ζρέδην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα απνηξαπεί ν καδηθφο
ηνπξηζκφο θαηεπζχλνληαο ην ζε κία πνξεία νηθνλνκηθά βηψζηκε γηα νπνηαδήπνηε ηνπξηζηηθή
επηρείξεζε.
ην απψηεξν κέιινλ, θχξην κέιεκα ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη
λα απνθηήζνπλ κία ζηξαηεγηθή ηδενινγία θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο.
Έηζη ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη νη
εμήο:


ν αθαληζκφο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ



ε θαηλνηνκία ζηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ αλάινγα ην ηφπν



ελέξγεηεο πνπ ζα απνηξέςνπλ ηελ επνρηθφηεηα



εχξεζε θαηλνχξησλ πξννξηζκψλ ψζηε λα απνηξαπεί ν θνξεζκφο ησλ ππφινηπσλ



εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ψζηε λα αλαθάκςεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο



πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ

Σαπηφρξνλα, ζεκεηψλνληαη εμαγνξέο κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, φπνπ έρνπλ πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ
πνιιέο δηεξγαζίεο θαη ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ.75
ηνπο ηφπνπο, φπνπ ε θχξηα ελαζρφιεζε είλαη ν ηνπξηζκφο, εθεί ππάξρνπλ πεξηζψξηα
εμέιημεο, αλεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ, ψζηε έηζη ν θιάδνο λα
εκπιαθεί κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
74 Κνπδέιεο Κ. Αλδξέαο, Ζ Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε γηα ηνλ Σνπξηζκφ , Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ

„

(Η.Σ.Δ.Π.), Αζήλα, 2002, ζει. 113
75

‟

Σζάξηαο, Π., 2000, «Σνπξηζηηθή αλάπηπμε- Πνιπεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο», εθδφζεηο Δμάληαο
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ην κέιινλ ζα πξέπεη λα εξεπλπζεί ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηα εμήο ζεκεία:
 ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρεη ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζεσξείηαη
αλαγθαία κηα ελαιιαθηηθή επηινγήο ηνπξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ
 αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή δνκή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, πξέπεη λα
δηαθνξνπνηείηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θάηη πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο
θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα παξζνχλ.
 Πξέπεη λα πθίζηαληαη δηαθνξεηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ηνλ
ηνπξηζκφ
 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο.
(Σζάξηαο,2000)
9.2 ΜΈΣΡΑ ΒΔΛΣΊΧΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΌ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΌ ΠΡΟΨΝΣΟ



Αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ



Ύπαξμε θαη αθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλεο „πνξείαο‟ ζην ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ ην νπνίν
ζα πξνβάιιεη ζπλέρεηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ



Δθκεηάιιεπζε ζην έπαθξν, ησλ επξσπατθψλ ππναγνξψλ
Έηζη ινηπφλ, ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα θαιχπηεη ζε

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Χζηφζν, ε Διιάδα
πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο μελνδνρεία ηα νπνία ζα είλαη ζπλψλπκα κε ηε ιέμε πνηφηεηα
αλεμαξηήησο ζε πνηα θαηεγνξία αζηέξσλ αλήθεη ην μελνδνρείν. Κχξην κέιεκα είλαη ε
πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ψζηε λα κείλνπλ επραξηζηεκέλνη απνθνκίδνληαο κία
ππέξνρε εκπεηξία ζηε Διιάδα. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηε ζπλερή αλάπηπμε θαη βειηίσζε
ησλ μελνδνρείσλ φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο, παξνρέο θ.η.ι είλαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ
μελνδνρείσλ θαη αμηνιφγεζε ηνπο. Θεσξείηαη αλαγθαία, ε αλάπηπμε αγνξάο αλεμαξηήησλ
Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ νπνία ζηελ Διιάδα ζα ηεο αλαινγεί έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ. Βέβαηα νη tour operators ζα κπνξνχλ λα βξνχλ ην θαιχηεξν ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο
θαη ηηκήο.
Δλ ζπλερεία, κία δηαθεκηζηηθή θακπάληα ε νπνία ζα αλαδείμεη αλειιεηπψο ηνπο
ζεζαπξνχο ηεο Διιάδαο, ηελ αλεθηίκεηε νκνξθηά ηεο θχζεο αιιά θαη ηε θηινμελία ησλ
θαηνίθσλ κε απνηέιεζκα λα αλπςψζνπλ θαη ζα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξηζηψλ.
Δπνκέλσο ε θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο επελδπηέο γηα λα
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δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα έρεη πιεγεί απφ ηε κεησκέλε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηνπνίεζε ράλνληαο έηζη ινηπφλ ζεκαληηθά έζνδα ηα νπνία ζα απνθνκνχζε ε
Διιάδα.
Όπσο πξναλαθέξζεθε πξηλ, ε αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα
είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ
αχμεζε ησλ θεξδψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Γπζηπρψο ζηελ
Διιάδα δε επηζηάηαη πξνζνρή ζηε παξαγσγή εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ φπσο αγαζά θαη
ππεξεζίεο ψζηε λα αληαγσληζηνχλ.
Δλ θαηαθιείδη, ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη ξηδηθέο αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή.
Πην εηδηθά:
1.

έληαμε ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαη μελνδνρεηαθψλ
επηρεηξήζεσλ ρσξίο επηβιαβή ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ρσξίο
γξαθεηνθξαηία.

2. έλαξμε ιεηηνπξγίαο δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα έρνπλ δηαζπλδέζεηο θαη
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο βαζηθέο αγνξέο ζηελ Διιάδα
3. αλάδεημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ
θιάδνπ κέζσ αιιαγψλ θαη αλαγθαίσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη
εθζπγρξφληζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παξνρή εμηδεηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ην
νπνίν ζα παξέρεη θαηα ζεηξά ηελ χςηζηε πνηνηηθή εμππεξέηεζε ζην πειάηε.
Βέβαηα, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε χπαξμε ηνπ δηαδηθηχνπ έηζη ψζηε ε
επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη ην ελδηαθέξνλ ζε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο.
4. ελδπλάκσζε θαη πεξηζζφηεξε δηάδνζε κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ηνλ
ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ
5. βειηηζηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ αθηνπιντθψλ θαη αεξνπνξηθψλ
ζπγθνηλσληψλ.76
9.3 ΣΟ ΜΈΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΌ ΣΟΤΡΙΜΟΌ
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χκθσλα κε ην Παγθφζκην πκβνχιην Σνπξηζκνχ θαη Σαμηδίσλ ν ηνπξηζκφο ζα απμεζεί
ζεκαληηθά θαη ζα ζεκεησζεί εμέιημε ζηνλ ηνπξηζηηθφ θαη μελνδνρεηαθφ θιάδν.
Απ‟ηα ζηνηρεία πνπ καο παξέρνληαη ε κέηξεζε αλάπηπμεο ζα είλαη σο εμήο:


5% ζηελ δήηεζε θαη πξνζθνξά ππεξεζίσλ ,



ην ΑΔΠ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζα αλέβεη ηεο ηάμεο 4,6% δειαδή αχμεζε ησλ
επηζθεπηψλ – ηνπξηζηψλ



ζηελ απαζρφιεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 2,1%,



ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηεο ρψξαο 2,2%,



4,8% ζηηο επελδχζεηο

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πξνζπαζεί ζηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ
ηνπξηζκνχ δηφηη ζεσξνχλ πσο ν ηνπξηζκφο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ άκεζε θαη
έκκεζε ελδπλάκσζε θαη παξνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, εηζνδήκαηνο , θαζψο θαη
απαζρφιεζεο.
Έηζη ινηπφλ, γηα λα απνθηήζεη έδαθνο ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζα
πξέπεη λα γίλεη πην αληαγσληζηηθφο ζε ζχγθξηζε κε ηε δηεζλή αγνξά εμπςψλνληαο ηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη , λα πηνζεηεί θαηλνηφκεο ηδέεο νζφηνπ λα
μερσξίζεη κε ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά πξντφληα – ππεξεζίεο.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Βαιηάληδα (2003), κηα αιιαγή ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν πνπ
πξέπεη λα εθαξκνζηεί είλαη ε έληαμε θαη ε παξαγσγή εγρψξησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο
πνιηηηθήο.77

9.4 ΓΗΜΙΟΤΡΓΝΣΑ ΜΙΑ ΈΝΧΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΊΑ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Δπξσπατθή Έλσζε πθίζηαηαη θαη βηψλεη θξίζε ζηνλ νηθνλνκηθφ
θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Δπνκέλσο, ε Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη „κάρε‟ ψζηε λα βξεί κία
δηέμνδν ζε απηφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαπιφ θχθιν ψζηε λα απνθηήζεη έλα θαιχηεξν αχξην γηα ηνπο
επξσπαίνπο πνιίηεο δίλνληαο πλνή ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεία, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δίλεη θαζεκεξηλφ αγψλα εμεξεπλψληαο

77
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ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο αγνξάο, ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ειιεληθέο αξρέο.
Έηζη ινηπφλ, ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη ην θιεηδί ην νπνίν ζα καο νδεγήζεη ζην δξφκν ηεο
αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο θάηη ην νπνίν ζα αλαθάκςεη ηελ Δπξψπε θαη ζα βάιεη ηέινο ζηελ
νηθνλνκηθή χθεζε.
Δίλαη θαηαλνεηφ πσο ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο αγνξέο είλαη εθείλε ε νπνία ζα καο
απειεπζεξψζεη απφ ηνλ ζηελφ νηθνλνκηθφ θινηφ πνπ έρεη ππνζηεί ν επξσπατθφο ιαφο. Γη‟απηφ ην
ιφγν, ε ζσηεξία ηεο Δπξψπεο ζα επέιζεη κφλν κε επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ θαηλνηνκία
ε νπνία ζα απνθέξεη πιήζνο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη παξάιιεια κείσζε ηεο αλεξγίαο. Δίλαη
απνδεδεηγκέλν πσο νη ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε παξφκνηα νηθνλνκηθή δπζρέξεηα φηαλ
μεθίλεζαλ λα εθεχξνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο ηφηε, φρη κφλν „μέθπγαλ‟ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε
αιιά επαλήιζαλ δπλακηθφηεξα θαη πην αληαγσληζηηθά ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Έηζη ινηπφλ, ε
εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο δίλνπλ θίλεηξν ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα
αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη ηηο
απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, θάηη ην νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ζε
επξσπαίνπο πνιίηεο. πλεπψο, γηα λα ππάξμεη νπζηαζηηθή θαη δπλακηθή επάλνδνο ζηνλ ηνκέα
ηεο πγείαο ή αθφκε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζα πξέπεη ε Δπξψπε λα επελδχζεη ζηελ έξεπλα.
Θεσξείηαη επηηαθηηθή αλάγθε ζηελ επέλδπζε θαηλνηνκίαο ψζηε λα ππάξμεη ην θαηάιιειν
„πεξηβάιινλ‟ γηα ηνπο θαηλνηφκνπο ηεο Δπξψπεο.78
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο καο, ηεο Διιάδαο, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα „εκπιαθεί‟ ζεηηθά
ψζηε λα δψζεη ην ζηίγκα ηεο κε ηελ εκπεηξία πνπ ηελ δηαθαηέρεη θαη παξάιιεια λα νθειεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε Διιάδα έρεη έκπεηξνπο επηζηήκνλεο ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα
εθκεηαιιεπηνχκε γηα λα ελδπλακψζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο εηζάγνληάο ηνπο θαηλνηφκεο ιχζεηο.
Βέβαηα, ην ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν δηαζέηεη ε Διιάδα γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηνλ δεκφζην
θαη ηδησηηθφ ηνκέα είλαη θάησ απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν. Γη‟ απηφ ην ιφγν ην Δπξσπατθφ
Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα (FP7) κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο θάηη ην
νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δεκηνπξγήζεη κία „Έλσζε Καηλνηνκίαο‟, ην Horizon 2020
ην νπνίν είλαη έλα πξφγξακκα έξεπλαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζα έρεη δηάξθεηα 6 ρξφλσλ, απφ
ην έηνο 2014-2020. ην πξφγξακκα απηφ έρεη σο ζηφρν λα „αλνίμεη‟ ζέζεηο εξγαζίαο θαη
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε. Δπίζεο, ην πξφγξακκα απηφ δίλεη κεγαιχηεξε βάζε ζηηο πην
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θαηλνηφκεο ηδέεο νη νπνίεο ζα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα θαιπηεξεχζνπλ
ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ.
Κχξην κέιεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη λα πινπνηεί θαη λα ζηεξίδεη ηδέεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην θαη ηελ
δηαθχιαμε ηνπ εληαίνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Δπνκέλσο, ζηφρνο ηνπο είλαη λα επθνιχλνπλ
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο νη νπνίεο ζα παξάγνπλ θαηλνχξηεο θαηλνηνκίεο θαη
αληαγσληζηηθφηεηα φπνπ θαηά ην πιήζηνλ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε νη εξεπλεηέο θαη νη
Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο.
Σέινο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη απφιπηα πξνζεισκέλε ζην έξγν ηεο ην νπνίν
εκπεξηέρεη ηηο πην επηζηεκνληθέο έξεπλεο δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πεδίν αλάπηπμεο,
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έηζη ινηπφλ, θαινχληαη φινη εθείλνη νη ππεχζπλνη
θνξείο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ην πξφγξακκα απηφ απφ ην νπνίν ζα επσθειεζνχλ θαη νη
ίδηνη. Όηαλ ινηπφλ, ζαλ Δπξψπε ζπζπεηξσζνχκε δπλακηθά θαη βάινπκε σο θνηλφ ζηφρν ηελ
εθαξκνγή φισλ εθείλσλ ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ επεκεξία ηφηε ε
Δπξσπατθή Έλσζε ζα κπνξεί λα νλνκαζηεί σο „Έλσζε Καηλνηνκίαο‟.79
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